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VEDRØRENDE REVIDERT OMRÅDEREGULERING NORDKAPP-HALVØYA DESTINASJON 71° NORD AS
På vegne av Destinasjon 71° Nord AS oversendes merknader til Nordkapp kommunes forslag til
ny områderegulering for Nordkapp-halvøya.
Vi er i dag en av de største reiselivsaktørene i Finnmark, og vi tilbyr ulike aktiviteter til bedrifter,
cruise, bussgrupper og individuelle gjester gjennom hele året.
Bedriften har i de siste årene hatt en god vekst, og våre ansatte utgjør i dag 10 årsverk. Driften
vår gir store lokale ringvirkninger og bidrar sterkt til den lokale verdiskapningen som er
nedfestet i Masterplanen for reiselivet i Nordkapp.
Vi startet opp i 2005, og vår hovedmålsetning var å tilby vinteropplevelser til tilreisende til
Magerøya. Det viste seg veldig fort at vi hadde for dårlig kundegrunnlag til dette, og det ble
sommermånedene som ble viktigst for vår bedrift. Men vi ville ikke gi slipp på vintersatsningen,
og har jobbet hardt og brukt mye tid og penger på dette di siste 5-6 årene. Og vi merker nå en
økning på vinterturister fra år til år.
Ikke minst satsingen på helårig drift på Nordkapp platået som Rica startet med i 2003 har bidratt
til denne veksten. Tilgang til platået året rundt har vært med på å utvikle reiselivet i Nordkapp,
ikke bare for vår bedrift men for mange vi samarbeider med. Det er helt avgjørende for vår
vintersatsing at det er åpent på Nordkapp, og spesielt kveldskolonnen er viktig med tanke på
Nordlysutflukter.
Det har stor verdi for oss å kunne forholde oss til en part som kan utvise rask beslutningsevne og
tilpasningsdyktighet til våre endrede behov, og vi vil tro dette er viktig for andre aktører også.
Vi forstår kommunen med planforslaget ønsker å legge til rette for at kommunen kan overta
driften og forvaltningen av Nordkapp-platået. Vi er da urolig for hvordan dette vil påvirke dagens
situasjon, der dagens aktør er veldig fleksible og behjelpelig for å kunne tilrettelegg for våre
kunder som kan ønske en tur til Nordkapp på få timers varsel.
Vi klarer heller ikke helt å forstå Nordkapp-kommunes begrunnelser for å ville overta driften og
forvaltningen av Nordkapp-platået. Slik vi ser det har dagens og tidligere aktører, i samarbeid
med andre private aktører ved betydelige investeringer og innsats over flere år, gradvis klart å
utvikle Nordkapp-platået til den attraktive turistdestinasjonen den er i dag. Etter hva vi kan se er
det ingenting som tyder på at utviklingen av Nordkapp-platået går i feil retning. Tvert imot har
dagens og tidligere aktører av platået sikret en bærekraftig og helårlig drift av Nordkapp-platået
til glede for alle som lever av at Nordkapp-platået forvaltes slik at det nå og i fremtiden kan tilby
storslagne natur- og seeropplevelser.
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Det er vår klare oppfatning at en offentlig overtakelse eller styring av Nordkapp platået vil kunne
bidra til å svekke utviklingen av reiselivet. Kommunen skal være en tilrettelegger for reiselivet,
ikke en aktør slik det legges opp til i dag. Hele næringen er avhengig av gode forutsigbare
rammevilkår, kommunens forsøk på å offentlig overtakelse/styring vil etter vår mening svekke
betalingsviljen og skape stor usikkerhet rundt utviklingen av platået.
Vi må også tenke på merkevaren Nordkapp, og en eventuelt langvarig konflikt med dagens eiere
kan fort være med på å skape negativ omdømme, som igjen svekker Nordkapp som reisemål.
Nordkapp bør driftes og utvikles av private aktører slik det har vært siden første Nordkapphallen
ble bygd i 1959. Det har alltid vært private aktører som har satset, utviklet og tatt risikoen på
Nordkapp, og dagens besøkstall viser at man har lykkes med sin satsing. Vi håper derfor
kommunen heller styrker arbeidet med tilrettelegging for alle aktører i kommunen, så flere kan
satse på helårsturisme som igjen kommer Nordkapp Kommune til gode med flere arbeidsplasser
og mere lokal verdiskapning.
Når det gjelder området ved Globusen, så er forslaget om å gjøre området ved Globusen om til
et «Friluftsområde/Grøntområde» etter vår mening galt, vårt forslag er derfor at området består
som et «Opparbeidet Turistområde»

Med vennlig hilsen
Destinasjon 71° Nord AS
Daniel Myhre
Daglig leder
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