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Opplevelser, utmarksnæring og reiseliv 
I forhold til utenlandsturisme er Vestfold svært liten sett i nasjonal målestokk. Fylket blir i stor grad 
sett på som et transittfylke for turister som skal til nord- og fjord Norge. Det er satt i gang et 
samarbeid omkring Oslofjorden for å fremstå som en region i profilering og markedssammenheng 
opp mot et utenlandsmarked. Målet er at man kan bidra til at flere av dem som bruker fylket som 
transittfylke i dag blir noen dager, mens man kan kapre noen nye turister innen weekendturisme 
markedet. 
 
Vestfold som reisemål har ikke et genuint fyrtårn i markedsføring og profilering. Attraksjonskraften 
har langt på vei vært basert på de frie godene med ”sol og sommer” og tilhørende opplevelser.  
Reiselivstrafikken til Vestfold domineres av det norske markedet, og de fleste kommer fra Østlandet. 
Svært mange oppholder seg på egen hytte, i småbåt, eller hos familie, venner og kjente. Bortsett fra 
hotellkjedene består reiselivet av mange små aktører, de fleste med begrensede ressurser. Vestfold 
har landets største campingkommune i Larvik, og ca. 35 campingplasser totalt. 
 
I perioden 2008 – 2011 er det registrert en 
økning av ferie- og fritidsrelatert hotellbelegg i 
alle sommermånedene i Vestfold. Det største 
kundegrunnlaget til de store hotellene er likevel 
kurs og konferanse markedet, der de samlet har 
bestemt seg for å satse stort på internasjonale 
konferanser. Oslofjord Convention Center er 
primus motor i denne satsingen. 
 
Det er mange sommerhytter i fylket, og Vestfold 
er det fylket med flest sommergjester på campingplassene i form av solgte sesongkontrakter. Dette 
utgjør per i dag den største kundegruppen og er en gruppe som hittil har valgt Vestfold for ”sol og 
sommer”. Med uforutsigbart sommervær og større forventning til sol og varme, fremstår ikke dette 
lenger som en åpenbar preferanse for valg av Vestfold som reisemål, til det er veien til ”syden” blitt 
for kort med lave priser og god tilgjengelighet. 
 
Det er svært lite tilgjengelig og oppdatert tallmateriale for fylket hva angår grønt reiseliv, både sett i 
forhold til antall bedrifter og økonomi. Fakta om denne typen bedrifter er derfor i stor grad basert på 
uformelle undersøkelser med et utvalg bedrifter, og de få, tilgjengelige kildene vi har. 
 
Opplevelsesaktører innenfor grønt reiseliv er i stor grad konsentrert i Larvik og Lardal, med fyrtårn 
som Opptur, Høyt og Lavt og Foldvik Familiepark. De to sistnevnte er betydelige aktører i det totale 
reiselivsbildet i Vestfold med tilbud til så vel individuelt reisende som til grupper. Høyt og lavt ble 
etablert i 2009, og i 2011 var det 26.000 betalende gjester i parken. Foldvik Familiepark har drevet 
siden 1999 med stadige utvidelser underveis, og har i dag over 30.000 besøkende årlig. Deres 
markedsgrunnlag er basert på Vestfolds lokalbefolkning og fylkets faste sommergjester, i tillegg til 
tilreisende på kortere opphold. Gjestetallene for bedriftene innen opplevelsesnæringen har totalt 
sett hatt en positiv utvikling, det samme gjelder omsetning og inntjening. Det er likevel et tøft 
marked med stor konkurranse, og man er avhengig av å holde på markedsandelene i forhold til det 
norske markedet. I tillegg har vi en del mindre bedrifter med gårdsutsalg, åpne gårder, 
bondegårdsferie/leirskole og tilbydere av opplevelser for grupper på bestilling. 
 
Når det gjelder utmarksturisme er det vesentligste konsentrert omkring laksefiske i Lågen. En tilbyder 
driver med tilrettelagt gjeddefiske med overnatting i Borrevannet, og ett til to vann er i dialog i 
forhold til mulig oppstart. Ut over dette har et treårig prosjekt i regi av Vestfold Bondelag kommet 
frem til at til tross for relativt stor interesse for å utnytte ressursene er det lite i grunneierlagenes 
struktur som legger til rette for dette i dag. De fleste nøyer seg med kortsalg i forhold til jakt/fiske.  
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Vestfold fylkeskommune vurderer å utvikle en reiselivsstrategi for fylket.  
 


