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Fosens
gjennomsnittlige
hotellseng står ledig
ﬁre av fem netter
Det var over 3584 færre overnattingsdøgn på Fosen i 2017
enn året før ifølge SSBs nyeste tall. Det er en nedgang på
4,6 prosent.

Den gjennomsnittlige hotellsengen på Fosen sto ledig 78,2 prosent av nettene de var ute på markedet. Totalt gikk overnattingstallet
for regionen ned med over 3500 overnattinger i løpet av 2017. Illustrasjonsbilde. FOTO: REUTERS
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- Forklaringen er ikke fordi aktørene på Fosen gjør en dårlig jobb. Man har ikke jobbet så mye
med destinasjonsutvikling og reiselivsutvikling før, men dette tar tid. Jeg er ikke bekymret
for reiselivet på Fosen. Man er i gang med å satse og gjennomførte mange tiltak i året som
gikk, sier Petra Sestak, som er reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv.
Det var 2500 færre hotellovernattinger fordelt på de åtte hotellene på Fosen i 2017 enn året
før. I tillegg var det over 1000 færre overnattingsdøgn på campingplasser og i hyttegrender i
løpet av året sammenlignet med 2016.
Man må lete lenge etter lyspunkt i statistisk sentralbyrås (SSB) overnattingsstatistikk for
Fosen, der tallene for fjoråret kom i midten av februar.
Amerikanerne bryter med trenden: Det var 1051 amerikanske hotellovernattinger på Fosen i
2017. Det er mer enn en sjudobling fra de 124 amerikanske hotelldøgnene året før.
Totalt solgte næringen på Fosen 73 558 overnattinger i 2017, en nedgang på 3584.

Spesialtall
SSB publiserer fylkestall for hotellovernattinger. Fylkeskommuner og regionale
reiselivsaktører går derfor sammen om å kjøpe tallmaterialet for å bryte materialet ned på
regionnivå og tilgjengeliggjør disse gjennom nettsiden Statistikknett.
- Det er veldig detaljerte tall, og viktig at man setter seg inn i tallene og ﬁnner ut hva som
ligger bak og hva de betyr, sier Sestak.
I Trøndelag var det tilnærmet nullvekst i kommersielle overnattinger fra 2016 til 2017, med 2
683 838 registrerte overnattinger.
- Det er mye sesongcamping i Trøndelag sammenliknet med andre steder i landet. Det er
ikke der det er størst marginer. Om man korrigerer for nedgangen i sesongcamping øker
antall overnattinger i regionen, sier hun.

Blodrødt
Fosen-kommunene utgjør en egen region i statistikken, og der gikk besøket kraftig ned i de
ﬂeste kategoriene.
For de åtte hotellene fordelt på de seks Fosen-kommunene, gikk besøket ned med 6,9
prosent, en nedgang fra 37 096 overnattinger i 2016 til 34 527 i fjor. Antall overnattinger i
2017 er dermed på linje med besøket for 2012, der hotellene hadde 34 361 gjestedøgn.
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I 2016 satte Fosen camping-rekord med like over 40 000 gjestedøgn på campingplasser og i
hytter. I 2017 gikk besøket tilbake med 1015 gjestedøgn, og ligger dermed under besøket i
2012 som lå på over 39 900 gjester.
Langt færre nordmenn campet eller overnattet i hyttegrender på Fosen i 2017 enn året før.
Nedgangen var på 3 807 gjestedøgn, en nedgang på 18,9 prosent.
- Sesongcamping er det stort sett nordmenn som gjør. Man setter opp spikertelt ved bobilen
og legger ikke igjen de største summene i reiselivet. Utlendinger som camper legger igjen
mer til næringslivet for hver natt, sier Sestak.
Gledelig er det derfor at antall camping- og hyttegjester fra utlandet økte kraftig med 2 792
ﬂere gjestedøgn for utlendinger. Det gjør at av de 39 031 overnattingene i løpet av året, var
storparten nå fra utlandet med 22 723 utlendinger mot 16 308 nordmenn. I 2016 var
forskjellen på de to gruppene under 200 gjestedøgn.

Ledige rom
I 2017 var det 434 hotellsenger fordelt på 250 hotellrom på Fosen. De tilbød 91 217
hotellovernattinger Hotellene solgte 29 100 romovernattinger på Fosen i 2017, ned fra 31 175
året før. Det gjør at kapasitetsutnyttelsen av hotellrom på Fosen var på 31,9 prosent for året
som gikk sett under ett.
Dersom man fordeler kapasiteten på hotellsengene, sto den gjennomsnittlige hotellsengen
på Fosen ledig ﬁre av fem dager i 2017. For å være helt presis var den gjennomsnittlige
hotellsengen ledig 78,2 prosent av de tilbudte døgnene.

Destinasjonsutvikling
Antall kurs- og konferanseovernattinger gikk også kraftig ned om man sammenligner 2017
med fjoråret. I 2016 registrerte næringen 7 238 overnattinger i forbindelse med konferanser.
I fjor var tallet 3275. Nedgangen fra 11 952 døgn i toppåret 2012 har fortsatt år for år siden.
- Det er krevende å etablere seg som en internasjonal reiselivsdestinasjon. Arbeidet tar tid.
Veksten i hele Norge har ﬂatet ut fra store økninger. Dersom man ser bort fra denne
sesongcampingen, er økningen i Trøndelag større enn for Fjord-Norge. Her er det viktig for
Trøndelag og aktørene på Fosen at man jobber sammen med produktutvikling så tilbudet
ikke er så fragmentert, sier Sestak.
- Jobb med det gylne triangel med Ørlandet og Fru Inger, Stiklestad og Trondheim er ett
prosjekt som er viktig der. Direkte rute med ﬂy til Fosen er et viktig utgangspunkt å bygge
videre på, samarbeid med Kyst Norge for å dra med hele regionen rundt Fosen. Det er mye
viktig arbeid som er på gang, men som er langsiktig, sier hun.
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Antall hotellovernattinger for nordmenn har gått opp med 763 gjestedøgn til rett under 32
000 overnattinger i 2017. Det er en oppgang på 2,4 prosent.
Men antall overnattinger for utenlandske statsborgere er mer enn halvert fra 5 905
gjestedøgn i 2016 til 2 5 73 i løpet av året som gikk. Det er over 3 300 færre gjestedøgn og en
nedgang på over 56 prosent.
Nasjonen med ﬂest overnattinger på Fosen i fjor var USA, som gikk mot trenden. I 2016 var
det 124 amerikanske gjestedøgn på Fosen, og det mer enn sjudoblet seg til 1051 amerikanske
overnattinger i løpet av fjoråret.
- Det kan ha sammenheng med ankomst av F-35 på Ørlandet. Det er snakk om
overnattingstall som gjør at en stor gruppe kan føre til store endringer i løpet av et år. Derfor
er det viktig å se på forklaringene for endringer i overnattinger fra år til år, sier Sestak.
Desidert størst nedgang var det for polakker, den nest største utenlandske gruppen, der det
var en reduksjon på over 2 200 gjestedøgn til akkurat 500 i 2017 sammenliknet med året
før. Nedgangen var på 81,7 prosent.

Potensial
De neste landene som følger er Sverige (369 overnattinger, nedgang på 111) og Danmark (172
overnattinger, nedgang på 302). Femte ﬂest utlendinger kom fra Storbritannia (137
overnattinger, økning på 55).
- Operatører sier det er så mye potensial på Fosen, men at arbeidet med
destinasjonsutviklingen ikke har kommet så langt enda. Man må få samlet alt så besøkende
oppdager de fantastiske mulighetene. Enkeltaktører på Fosen har gjort god jobb over tid, og
her er det viktig å inspirere hverandre og jobbe sammen, sier Sestak.
- Alt som er bra for lokalsamfunn er bra for reiselivet. Her gjelder det å jobbe hardt og godt
sammen. Mulighetene er helt klart til stede på Fosen, sier Petra Sestak.
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