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Vandreprosjekt Nordkyn
Havfisketurisme
Produktpermer

Nyhetsbrevet fra Vist Nordkyn har vært fraværende ei stund, dette skyldes først og
fremst at vi har vært uten styreleder og administrativ leder i en periode. Vi har vært
gjennom ei tid med mye fokus på organisasjon og personkabal.
Som man kan lese om i dette nyhetsbrevet har vi nå ansatt ny daglig leder i 50 %
stilling, og velkvalifisert styreleder fant vi i Alta. Så da er Visit Nordkyn tilbake på sporet
med fokus på reiselivsutvikling og ikke minst markedstiltak. Det betyr samtidig at
nyhetsbrevet nå vil komme ut mer regelmessig, det neste i august, men fra da av en
gang per måneden.
I denne utgaven kan du blant annet lese om det nye store fellesprosjektet på Nordkyn;
nye turløyper og vandreturisme. Dessuten at reiselivsbedriftene stadig utvikler nye
tilbud og muligheter for turistene. Og både Nordic Safari AS i Mehamn og Striptind AS i
Kjøllefjord melder om stor økning når det gjelder havfisketurister.

Nye overnattingsmuligheter
Festivalsommer
Ny daglig leder
MK Odd Tore i turistfart

Marianne Strøm Vetoniemi ble i midten av mai
engasjert som ny styreleder i Visit Nordkyn. Marianne
er født og oppvokst i Alta, der hun bor sammen med
sine to barn. Hun har lang og bred erfaring fra det
private næringsliv.
Marianne er av gründerfamilie, har erfaring fra
maskinentreprenørbransjen, eiendom og som bilforhandler.
Nå er hun ansatt som daglig leder i OffRoadFinnmark i 50
% stilling, samt kontorleder for Anleggsgartner AS. Hun har
utdanning innen økonomi og eiendomsforvaltning.
Når hun i tillegg kan vise til lang erfaring fra styrearbeid i
flere bedrifter, samt engasjement i ulike nærings- og
nettverksorganisasjoner skulle alt ligge til rette for ei
fortsatt positiv utvikling for reiselivet på Nordkyn.
Marianne har ledet to styremøter i Visit Nordkyn allerede, hun har sett nærmere på
utfordringene og mulighetene reiselivsnæringa på Nordkyn står overfor og er nå i
gang, sammen med resten av styret, med å stake ut veien videre.
 Her er gode og varierte overnattingstilbud, spennende opplevelser og masse flott
natur. Dessuten har Visit Nordkyn utviklet et profesjonelt profileringsverktøy. Nå må
vi få flere kunder hit. Utfordringen blir å spisse ressursbruken så godt at vi klarer å få
resultater ut av markedstiltakene, sier Marianne.

Postboks 118
9790 Kjøllefjord

I midten av august skal bedriftene møtes til et ”Arena Nordkyn” - seminar, ”Arena
Nordkyn” er Visit Nordkyn sitt kreative hjørne der idé myldring og fremtidsvisjoner
settes i sentrum. På seminaret i august skal strategi- og handlingsplan fornyes.
Vi ønsker Marianne hjertelig velkommen og lykke til i arbeidet.

post@visitnordkyn.com
Mob 911 42 676
Daglig leder
Jan Olav Evensen
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Nå skal det satses på vandreturisme på Nordkyn. Åtte av bedriftene i Visit Nordkyn
har gått sammen om å oppgradradere gamle turløyper, samt merke nye.
 Vandring er et voksende market og Nordkyn er et spennende område med et stort
potensial når det gjelder naturbaserte opplevelser, sier Anja Christensen i
Innovasjon Norge.
Totalt skal det merkes 276 kilometer fordelt på 16 løyper på Nordkyn, det blir løyper til
Kinnarodden samt ved Skjånes, Gamvik, Mehamn og rundt Kjøllefjord. Løypene skal
merkes med Den norske Turistforening sin røde T, samt GPS-merkes. Løypene skal
merkes med retningspiler, kilometeravstand og informasjonstavler. Det hele skal stå
ferdig i 2014.
Innovasjon Norge har bevilget 650.000,- i støtte til prosjektet. Bedriftene skal selv ta seg
av merkinga og annet praktisk arbeid, mens Visit Nordkyn tar seg av markedsføringa,
Anja Christensen fra Innovasjon blant annet ”feriepakkene” som skal presenteres og selges inn til turoperatørene i ulike
Norge har stor tro på Nordkyn
markeder (les; land).
som Vandredestinasjon.

Vandring som reiselivsprodukt er lite utviklet i Nord Norge, og ennå mindre i Finnmark. I
tilegg til Nordkyn gjøres tilsvarende satsning også i Hammerfest og Varanger, og disse tre regionene er for pionerer
å regne i Finnmarkssammenheng. Dersom prosjektlederne i de tre regionene får det som de vil skal det
samarbeides på flere ulike områder.
(foto: Arctic Coast)

 Vi trenger kraft i produktmarkedsføringa, derfor er det naturlig å samarbeide med andre i regionen, sier Jan Olav
Evensen i Visit Nordkyn. Utfordringa er å få folk til å rette blikket nordover når de planlegger sin vandreferie, og da
blir Nordkyn som et knappenålshode å regne når man skal forsøke å posisjonere seg ”der ute”.
 Våre konkurrenter er Alpene, Himalaya, finsk Lappland, Frankrike og Hardangervidda … ikke Hammerfest og
Varanger. De bør tvert i mot være våre samarbeidspartnere. Det er snakk om å skape drømmer og interesse i et
internasjonalt marked.
Vårt største konkurransefortrinn er utsikten over havet, å gå i oversiktlig terreng å se utover havet er mange
vandreres drøm. I tillegg vil muligheten for å se frittgående rein være en attraksjon i seg selv, og ikke minst vil det
tiltale mange å kunne vandre på 71° nord, rundt de nordligste sivilisasjoner på det Europeiske fastland. Vandring er
definert som et av satsningsområdene til Innovasjon Norge, det er med andre ord god timing å sette i gang nå.
Finnmark vil få god drahjelp av den nasjonale markedsføringa
 Men aller først må vi få ut informasjon lokalt, folk må få sjansen til å komme med innspill, kommentarer og kanskje
til og med protestere, sier Jan Olav. Vi ønsker ikke bare å informere, men å komme i dialog med folk flest, og ikke
minst ulike interesseorganisasjoner. Turlag, bygdelag, Jeger og Fisk samt Folkehelsa er typiske frivillige
organisasjoner vi vil ta kontakt med.
 De vi faktisk har vært i dialog med stiller seg positive til planene våre. Reinbeitedistriktet stiller seg positive til dette,
men de er naturligvis opptatt av at vi er gode på informasjon når det gjelder båndtvang, løshunder ute i terrenget
kan være en katastrofe for reindrifta, avslutter Jan Olav.
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Nordic Safari i Mehamn har gjennom flere år hatt godt belegg med turistfiskere fra Tyskland. Men fra 2010 til 2011
opplevde selskapet ”et hopp” i antall besøkende, og bookinga så langt tyder på ytterligere økning fra i fjor til i år.
Faktisk ligger det an til fullt belegg i juni, juli og august, men de første ankom allerede i april, og de siste gir seg ikke
før uti september.
I Kjøllefjord er Striptind AS inne i sitt første år med fisketurister, og bookinga har vært over all forventing. Med tre nye
båter og tre nyoppussede leiligheter har det vært en jamn trafikk siden i slutten av april. I hele mai var det jamt
belegg, litt mindre i midten av juni, mens det i juli og august er tilnærmet ”stinn brakke”.
Turistfiskerne kommer på ukes eller to ukes opphold, og både fra Mehamn og Kjøllejord meldes om svært fornøyde
gjester, med fine fangster og vær som forventet. I følge turoperatørene er steder som Mehamn og Kjøllefjord
fremtidens destinasjoner for fisketurisme, sentralt beliggende boenheter, nært til butikk og spiesested, samt at det
finnes andre tilbud i den umiddelbare nærhet.

I fjor satte Visit Nordkyn i
gang med å produsere
produktpermer, permer med
beskrivelser av tilbud og
muligheter på Nordkyn. Disse
er nå oppgradert og antall
produkter er økt fra åtte til 26.
Permene er ment brukt på de
ulike stedene der turistene
ferdes;
på
hotellrom,
resepsjoner,
museer,
turistinformasjon osv, slik at
turistene som f.eks. bor på
Mehamn Arctic Hotell på en
enkel måte kan finne ut hvilke
attraksjoner og opplevelser som finnes på halvøya.
Permene vil i tillegg bli å finne på forskjellige trafikknutepunkter i regionen; eks Ifjord, Tana og Lakselv. Og
selvsagt på Turistinformasjonen på Lebesby.
På denne måten vil vi sikre at alle turistene som er i
område i hvert fall skal vite om mulighetene.
Beskrivelsene er på tre språk, norsk, engelsk og tysk.
Visit Nordkyn er veldig fornøyd med å få alt samlet
”under et tak”, presentert på en fristende og
representativ måte.

Fra og med denne sommeren er det tre nye
overnattingsmuligheter på Nordkyn. På Slettnes Fyr kan
du nå leie rom i historiske omgivelser, i de bygg
fyrvokterne i sin tid bodde. Slettnes Fyr drives nå av
Gamvik Museum og det er i tillegg til overnatting også
organisert guidede turer opp i tårnet. Og som før er
kafeen åpen hele sommeren.
Expedition Earth i Mehamn kjøpte i fjor en gammel hytte
mellom Mehamn og Gamvik. Denne er allerede pusset
opp og klar for utleie. I et naturskjønt område kan du nå
få oppleve det optimale hytteliv, ingen WC, ikke innlagt
vann, ikke strøm, men for øvrig en særdeles koselig
hytte med en flott atmosfære og god utsikt. Det må
nevnes at du i tilbygget finner et biologisk toalett, og
drikkevann bringes til hytta i dunker. For nærmere
informasjon kontakt turistinformasjonen i Kjøllefjord eller
Mehamn.
Nordkyn Camping, av lokalbefolkninga også kalt
”Platten”, har fått nye eiere. Som tidligere kan du leie
hytter der, men nå kan du også få deg ei natt eller to i
lavvo. Med bjørkeris under reinskinnfellen ligger du
mykt og godt like ved bålet. Det anbefales at bålet er
slukket før du slukner … Dette er en fantastisk
stemningsfylt og avslappende opplevelse. For nærmere
informasjon kontakt turistinformasjonen i Kjøllefjord eller
Mehamn, eller direkte til Platten.

3

Til Chrisfestivalen i Kjøllefjord, som går av stabelen fra 27. - til 30. juni, kommer ingen
ringere enn Mari Boine, internasjonalt kjent storhet fra Finnmark. Mari Boine kan du
oppleve torsdag 28. juni på Foldalbruket.
Chrisfestivalen har et mer innholdsrikt
program enn noen gang, for mer info se egne
oppslag eller www.chrisfestivalen.no.
Nordkynfestivalen i Mehamn, som går av
stabelen fra 23.- til 29. juli, har i år 10-års
jubileum. Nordkynfestivalen har hyret inn en
annen jubilant, trøndergruppa DDE som i år
feirer 20 år på veien, uten tvil en av Norges
beste liveband.
Nordkynfestivalen har også i år et rikholdig program for store og små,
for mer informasjon se egne oppslag eller www.nordkynfestivalen.no.

Jan Olav Evensen er
ansatt i 50 % stilling i Visit
Nordkyn. Jan Olav har
lang erfaring fra reiselivsutvikling på Nordkyn. Fra
2004 til desember 2007
jobbet han som daglig
leder for Foldalbruket, og
fra januar 2008 som daglig
leder i Arctic Coast AS.
Jan Olav er dessuten styre
-leder i Finnkirka AS. Jan
Olav jobber fortsatt som
daglig leder i Arctic Coast,
nå i 50 % stilling også der.

Denne sommer vil ”Odd Tore” ha faste avganger for
sightseeingturer fra Mehamn og ut til Kinnarodden. Hver
mandag og onsdag kl 18.30 har du sjansen til å være
med en av våre viktigste kulturskatter ut til Europas
nordligste fastlandspunkt, for en rimelig penge. ”Odd
Tores venner” håper å få såpass inntekt på båten at de i
det minste kan holde den ved like, og eventuelt slippe å
måtte selge den bort fra halvøya. Påmelding til turene
kan gjøres på turistinformasjonen i Mehamn eller
Kjøllefjord, på Mehamn Brygge eller på Mehamn Arctic
Hotell.
Velkommen om bord.

Hotel Nordkyn har åpen sommerkafé hver dag fra 11.00
(søndager fra 13.00) der det serveres lunsj, småretter,
pizza og middagsretter av nydelig havlaks, steinbit,
kveite, reinsteik med mer.

Arctic Coast AS lanserer i år ferdigpakken ”Arctic Coast
Cruise”, hurtigrutetur fra Kjøllefjord til Mehamn og buss
tilbake. Spar noen kroner ved å kjøpe billetten
(hurtigrute og buss) på turistinformasjonen i Kjøllefjord.
Der kan du forøvrig også kjøpe alle andre
hurtigrutereiser, lange og korte.

Velkommen

Velkommen.
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