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1  ENGLISH SUMMARY  

This is a interim report presenting results from the analysis of economic impacts of tourism / travel business 

and related industries following the oil spill from the "Full City" accident in August 2009 on the coast of 

Bamble municipality in the county of Telemark, Norway (see map Figur 216) . The final report will be 

published ultimo 2011. The progress of this analysis must follow the reporting procedures and access to 

accounting figures from the industry. Number for the 2010-season will be available medio 2011. The mission 

of the analysis is to estimate the potential economic impacts for the 2010 season, and possibly for the post-

accident part of the 2009 season. Individual companies are not subject to discussion or reporting - the analysis 

is kept at an aggregated level.  

The coast north and south of Bamble municipality can be justly and in a tourism marketing context without 

exaggeration be described as "an archipelago paradise." It was here the accident happened. It is in this 

framework the consequences for tourism should be considered for Bamble and the adjacent municipalities 

affected by this accident.  

First impressions of the potential amenities to be enjoyed in an area are important in tourism. The potential 

for negative impact on tourism thus starts with the narratives created as the situation develops. In the 

immediate aftermath of the accident a chaotic situation existed and it was difficult to get a coherent picture of 

how extensive the accident was and what damage it could cause to the natural qualities and affect leisure 

experiences in the area. This persisted for some time over in August, and entailed a range of media coverage 

that was not in favour of tourism in the area "selling" nature as an essential part of the leisure product. 

Eventually - and not least with the establishment and ongoing dissemination of a research program and an 

effective clean-up - the debate took a more sober track. By the end of December, there was relatively little fear 

to trace among tourism operators for the upcoming season.  

Interviews with key actors and inspection in the affected area shows that the analysis of measurable effects  

may be limited to Bamble Municipality, Kragerø Municipality and parts of Larvik Municipality (map Figur 

216). The Municipalities of Tjøme and Sem serve as reference areas for development before and after the 

accident.   

Tourism activities in the area is above all characterized by the Norwegians' holiday use of the area during the 

summer months. It is especially the privately owned holiday homes that contribute to the large guest volumes 

in the area as such.  

The accident happened at the “shoulder season” with holiday and leisure traffic normally in seasonal decline. 

Normally the shoulder season produce some hectic weekends in August, but with strongly declining traffic 

during the week. The industry actors affected by the incident experienced a substantial reduction if not a full 

stop in the post accident leisure traffic. Occupational, professional or non-leisure traffic was not affected by 

the incident, and in addition the event generated an increased occupational traffic that some commercial 

actors benefited from. 

The long term trend for the commercial tourism in Bamble has, according to statistics been slightly negative. 

The same trend has also been observed for camping sites in the reference municipalities Tjøme and Sem. Both 

in Bamble and Kragerø municipalities occupational traffic at the hotels have shown a modest  increase in 

2009, but the same it is not registered in the reference municipalities Tjøme and Sem. This increase may be 



 

9 
 

related to traffic volume generated by the clean-up work force being brought into the area after the accident. 

It is still too early, though, to say. The figures for the year 2010 is not yet published in full, so there is no basis 

to draw any solid conclusions in either the short or long term.  

We have so far only assessed available numbers on the volume of guest nights produced by the commercial 

accommodation establishments on short term. Guest nights produced may indicate the possible effects, and 

possible changes in the attractiveness of the area on a longer time scale. Lasting changes must be measured 

over time, both backward and forward from the time of the incident, and pr. today there are not enough 

figures to it. 

 What matters is, ultimately, if it can be detected effects on firm economy in 2010 that can be attributed to the 

accident. If no effect can be detected, it seems reasonable to assume that the industry has gone clear of 

damage from the spill. If an effect can be detected there will be a rational for following the industry beyond 

2010. Numbers on economic performances in the industry for 2010 accounts will not available before the 

autumn of 2011.  

With the exception of one firm, Langesund Bad, we have so far and at the entrance to the 2010 season not 

been able to register companies that have implemented marketing initiatives or product development schemes 

to possibly "fix" a reputation damage that the accident could have caused. 
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2  OPPSUMMERING  

Dette er første rapport – en underveisrapport - som presenterer resultater fra analyse av økonomiske 

virkninger for reiselivet og tilknyttede næringer etter ulykken sist i juli med oljeutslipp fra ”Full City” i august 

2009. Rapporteringen av dette arbeidet gjøres i denne underveisrapporten og en sluttrapport i 2011. Fasene i 

en slik analyse må følge rapporteringsrutiner og tilgang til tall fra næringen. Oppdraget består i å analysere 

eventuelle økonomiske virkninger for 2010-sesongen, og eventuelt for restsesongen i 2009. Enkeltbedrifter og 

deres situasjon blir ikke gjenstand for drøfting – analysen holdes på et aggregert nivå.  

Bamblekysten, og kyststrekningene nord og sørover langs Oslofjorden kan med rette og i en 

reiselivssammenheng uten markedsføringsmessig overdrivelse karakteriseres som ”et skjærgårdsparadis”. Det 

var her ulykken skjedde. Det er i denne rammen konsekvenser for reiselivet bør vurderes – for Bamble-kysten 

og for de øvrige kommunene berørt av denne ulykken. 

I tiden etter ulykken var det et rimelig kaotisk bilde av hvor omfattende ulykken var og hvilke skader den 

kunne gi på natur og opplevelseskvaliteter i området. Dette vedvarte noen tid ut over i august, og medførte en 

rekke oppslag i media som ikke var til fordel for reiselivet i området – som for ferie- og fritidstrafikken 

”selger” naturen som en essensiell del av produktet. Etter hvert – og ikke minst med etablering av og løpende 

formidling fra et forskningsprogram og en effektiv opprydning – kom debatten inn i et mer nøkternt spor. 

Innen utløpet av desember var det relativt lite frykt å spore blant reiselivsaktørene for den kommende 

sesongen.  

Intervjuer med sentrale aktører og befaring i det berørte området viser at analyse av målbare effekter med 

fordel kan begrenses til Bamble kommune, Kragerø kommune og deler av Larvik kommune. Tjøme og 

Nøtterøy kan fungere som referanseområder for utviklingen før og etter ulykken.   

Ulykken skjedde på et tidspunkt da reiselivssesongen for ferie- og fritidstrafikk var på hell. Normalt ville 

denne vart til et par helger ut i august, men med sterkt avtakende trafikk. Nå ble det for flere aktørers 

vedkommende om ikke full stopp i ferie- og fritidstrafikken grunn av Full City, så i alle fall en vesentlig 

reduksjon. Yrkestrafikken ble ikke berørt av hendelsen, i tillegg til at selve hendelsen genererte en øket 

yrkestrafikk som enkelte kommersielle aktører fikk. 

Reiselivsvirksomheten i området er framfor alt preget av nordmenns feriebruk av området i 

sommermånedene. Det er særlig de privateide fritidsboligene som bidrar med de store gjestevolumene.  

Langtidstrenden for det kommersielle reiselivet i Bamble har, i flg. offisiell statistikk, vært svakt negativ. Det 

har den også vært for camping og hyttegrender i Tjøme og Nøtterøy. Både i Bamble og i Kragerø syns 

yrkestrafikken på hotellene å ha økt, men det er ikke registrert i Tjøme/Nøtterøy. Det kan ha sammenheng 

med trafikkvolum som etterarbeidet etter forliset gav, men er ennå for tidlig å si. Tallene for hele året 2010 er 

heller ennå ikke publisert, slik at det er ikke grunnlag å trekke noen konklusjoner verken på kort eller lengre 

sikt om evt. volummessige effekter av forliset.  

Vi har i så langt utelukkende sett på volumtall, dvs. gjestedøgn, ved de kommersielle overnattingsbedriftene. 

Gjestedøgn kan indikere mulige effekter, og evt. endringer i attraktivitet og attraksjonskraft. Varige endringer 

må måles over tid både bakover og framover fra hendelsestidspunktet, og pr. i dag fins ikke nok tallmateriale 

til det.  
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Det avgjørende er til syvende og sist om det kan registreres effekter på bedriftenes økonomi som kan 

tilbakeføres til forliset. De bedriftsøkonomiske regnskapene for 2009 blir offentliggjort i september året etter. 

De er stort sett tilgjengelige for ’våre’ bedrifter, men det vil ikke være mulig å registrere evt. regnskapsmessige 

effekter før tidligst i 2010-regnskapet, som altså ikke er tilgjengelig før ut på høsten 2011. 

Med unntak av Langesund Bad har vi ved inngang til 2010-sesongen ikke kunnet registrere at bedrifter eller 

aktører har iverksatt markedsføringstiltak eller produktutvikling for eventuelt å ”rette på” en omdømmeskade 

som ulykken skulle ha forårsaket.   
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3  OM RAPPORTEN  

3.1 EN UNDERVEISRAPPORT 

Dette er første rapport – en underveisrapport - som presenterer resultater fra analyse av økonomiske 

virkninger for reiselivet og tilknyttede næringer etter ulykken med oljeutslipp fra ”Full City” i august 2009. 

Rapporteringen av reiselivsanalysen gjøres i denne underveisrapporten og en sluttrapport i 2011. Fasene i en 

slik analyse må følge rapporteringsrutiner og tilgang til tall fra næringen. Oppdraget består i å analysere 

eventuelle økonomiske vikninger for 2010-sesongen, og eventuelt for restsesongen i 2009. Ulykken skjedde 

ved inngangen til august 2009. Økonomi- og sysselsettingstall for 2009-sesongen foreligger i disse dager, dvs 

fra medio oktober 2010. Det betyr at ved denne underveisrapporteringen er ikke økonomi- og 

sysselsettingstall for 2010 tilgjengelig, og vi kan derfor ikke i denne omgang kan avslutte analysene. 

Gjestedøgnstall blir fortløpende, men med et visst tidsmessig etterslep, tilgjengelig på månedsbasis, mens 

økonomi- og sysselsettingstall blir tilgjengelig på årsbasis høsten påfølgende år.  

Underveisrapporten beskriver reiselivets struktur i området, hvordan ulykken utviklet seg i et 

reiselivsperspektiv og hvordan ”produksjonsforholdene” (vær, medieoppmerksomhet og andre faktorer som 

påvirker forbrukeradferd i reiselivsmarkedet) har vært og er for reiselivet etter ulykken og fram til 

rapporteringsdato. Analysen baserer seg også på tilgjengelig gjestedøgnsstatistikk fram til rapporteringsdato 

2010, på intervjuer med reiselivsaktører og bruk av økonomi- og sysselsettingsdata for 2009. 

Det som gjenstår til den endelige og konklusive rapporten foreligger er å analysere økonomi- og 

sysselsettingstall for 2010 for å gi et svar på hvilke sysselsettingsmessige og økonomiske konsekvenser for 

reiselivet ulykken kan ha hatt. Tall for sysselsetting og økonomitall for næringen for 2010 vil være tilgjengelige 

om drøyt ett år, slik at sluttrapporten vil foreligge primo desember 2011.  
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Forløp: 2009 2010 2011 

 → 30.07 ULYKKEN 

INNTREFFER 

01.08 

→31.12 

01.01 → 

30.09 

01.10 → 

31.12 

→ 15.11 01.12 

Tilgjengelige kvantitative data: 

Gjestedøgn → fram til oktober 2010 → hele 

2010 

Sysselsetting → Fram til 2009 → 2010 

Økonomitall → Fram til 2009 → 2010 

Klima / Vær → til oktober 2010 → hele 

2010 

Rapportering 

= 

Underveisrapport 

+ 

Sluttrapport 

 

Denne publikasjonen:  

Underveisrapport dekker denne fasen med spørsmålene: 

Hva var situasjonen før ulykken? 

Hvordan utviklet sesongen seg målt i gjestedøgn? 

Hvilke forventninger kunne man i utgangspunktet ha til restsesongen 2009 og 

sesongen 2010?  

Hvordan påvirket ulykken reiselivets situasjon: 

 Fysisk – oljesøl og forurensning av strender, sjømat etc? 

 Markedets oppfatning av område som reiselivsprodukt – 

kommunikasjon i massemedia etc? 

Hvilke tiltak gjorde reiselivet ved og etter ulykken for å kompensere for 

ulykkens påvirkning: 

 Fysisk i forhold til forurensing av strender etc? 

 I kommunikasjon med sitt marked? 

 I kontakt med myndigheter? 

Hvordan utviklet antall gjestedøgn seg etter ulykken?  
 

Publikasjon høsten 2011: 

Sluttrapport dekker hele fasen fram til og med 2010 med det overordende formålet å 

analysere økonomiske og andre virkninger på reiselivet av Full City-ulykken for påfølgende 

sesong(er). 

 

3.2 MÅLSETNINGEN MED DENNE UNDERVEISRAPPORTEN. 

Rapporteringen fra analysen av virkninger for reiselivet av ”Full City”-ulykken faller som vist i foregående 

avsnitt i to deler, denne underveisrapporten som utnytter den informasjonen og det tallmaterialet som p.t. 

foreligger om og fra næringen og en sluttrapport etter at økonomitall for 2010 foreligger ultimo 2011.  

Målsetningen med denne rapporten er: 

1. Å beskrive ulykken fra et reiselivsperspektiv – selve ulykken, når den skjedde, hvordan den utviklet 
seg fra den ene sesong til den neste, hvordan utviklingen ble formidlet til et reiselivsmarked. 

2. Å klarlegge om eller med hvilke forbehold det er mulig å sammenlikne trenden inn mot og med 2009-
sesongen med 2010-sesongen – her er det særlig været i de to sesongene vi se på. 

3. Å avgrense et område hvor det er rimelig å gjøre en kvantitativ vurdering av konsekvenser for 
reiselivet, og finnet et område som ikke ble berørt og som kan fungere som en referanseutvikling 
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4. Å beskrive reiselivets og tilknyttede næringers struktur i området basert på sysselsettingstall fram til 
2010 og økonomitall fram til 2009. 

5. Å beskrive kvantitativt utviklingen før og etter ulykken så langt det er tilgjengelig tallmateriale (se 
diskusjonen foran) – her blir det med vekt på gjestedøgn og resonnementer basert på dette. 

6. Å summere opp og klargjøre for sluttrapport når økonomitall for 2010 foreligger ultimo 2011. 
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4  ”ET SKJÆRGÅRDSPARADIS …”   

Natur og samfunn kobles i 

konsekvenser for reiselivet ved 

grunnstøting med påfølgende oljesøl 

fra bulkskipet Full City på Såstein 

utenfor Langesund kl. 00:23, 31. juli 

2009. Det er slik her fordi områdets 

naturkvaliteter er et sentralt aktivum 

for reiselivet. Hoved-”trøkket” rammet 

Bamblekysten, men også kommuner 

nord og syd for denne ble influert i 

varierende omfang. Men for å få et 

innblikk i sammenhenger mellom natur 

og reiseliv i disse kommunene, kan 

Bamble selv fungere som en modell 

eller en representant for kommunene 

langs denne kyststripa. Selvsagt er det 

forskjeller mellom kommunene, og de 

skal vi da også komme tilbake til. Men 

mye er likt, og mange problemstillinger 

er like. 

4.1 BAMBLE SOM 

REPRESENTANT 

Bamble er kommunen i Telemark med 

den lengste kyststripen. Fra innerst i 

Voldsfjorden grenser den mot vest 

nord-vest til Skien, og i syd syd-vest til 

Fossingfjorden ved Kragerø. Totalt har kommunen ca.72 km. kystlinje når man følger bukter og nes. I tillegg 

fines mange større og mindre øyer. 

Bamble er en av de store 

industrikommunene i Telemark, og er også Telemarks største fiskerikommune med ca. 60 yrkesaktive fiskere.  

4.2 SKJÆRGÅRDEN SOM PRODUKT 

Tur og opplevelseslitteratur for området framhever nettopp skjærgården som i dette eksemplet: 

Bamblekysten. Et skjærgårdsparadis med holmer og skjær, fjorder og bukter med svaberg og trange sund. Her er det små 

hvitmalte hus med røde sjøbuer som klamrer seg fast i skorter og viker og forteller om generasjoners liv her i havkanten. (J. E. 

Tangen & S. Tangen, 2008) 

Figur 1: Fyret på Mejulen med øya Kråka i bakgrunnen. (Foto: 
Andersen) 
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Meningen med dette sitatet er ikke å forfalle til romantiske skriblerier. Snarere er påstanden at dette kan gjerne 

sies å være en romantisering, men like fullt en høyst reell kvalitet ved det produktet reiselivet presenterer her 

og som jo er tema i denne analysen. Bamblekysten, og kyststrekningene nord og sørover langs Oslofjorden 

kan med rette og i en reiselivssammenheng uten markedsføringsmessig overdrivelse karakteriseres som ”et 

skjærgårdsparadis”. Det var her ulykken skjedde. Det er i denne rammen konsekvenser for reiselivet bør 

vurderes – for Bamble-kysten og for de øvrige kommunene berørt av denne ulykken. 

4.3 KYSTFORVALTNING 

Bamble har ved hjelp av sin kystsoneplan og Skjærgårdsparken (etablert 1994) sikret rekreasjonsområder for 

dagbesøkende både fra land og sjøsiden. Det er gjort frivillige servituttavtaler for øyer og strandarealer på i alt 

2.500 daa. Det er sommerturister og ferietid som setter sitt preg på en rekke lokalsamfunn i skjærgården.  

Både planverket og etablering av forvaltingsordninger som Skjærgårdsparken representerer en 

institusjonalisering og styrking av rekreasjonsbruk av skjærgården sammen med naturvernhensyn. Dette er i 

utgangspunktet i reiselivets interesse, ettersom skjærgården er et sentralt begrep i næringen sin kontakt med 

sitt marked. 

Figur 2: Registrert påslag av olje pr 10.02 2010 og restriksjonsområder på kysten av Bamble og Kragerø. Kart: 

Østlandsforskning. Kilde påslag: Kystverket. 
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Ser vi mer detaljert på hvor påslag av olje har vært i forhold til restriksjonsområder, så illustrerer figuren 

hvordan nettopp restriksjonsområdene innenfor skjærgården i kjerneområdet er tungt berørt. Det er for 

reiselivet betydelige utfordringer knyttet til kommunikasjon med sitt marked om en sentral produktkvalitet: 

Skjærgården. Dette bringer oss over til selve ulykken og utviklingen fram til sesongstart 2010. 
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5  SÅSTEIN -  LANGESUND KL.  00:23,  31 .  JULI  2009  –  OG TIDEN SOM FULGTE .  

Det Panama-registerte bulkskipet «Full City1» med et mannskap på 23 ankrer opp i Oslofjord på grunn av 

sterk kuling i Skagerrak. Skipet sliter seg fra anker og begynner å drive klokken 23:50, 30. juli 2009. Skipet 

driver i nordlig retning i omtrent en halvtime før det går på grunn ved Såsteinen utenfor Langesund kl. 00:23, 

31. juli. En losbåt observerer skipet mens det er i drift, men skipet selv varsler ikke om ulykken. Klokka 00:40 

31. juli 2009 blir meldingen om havariet mottatt hos Hovedredningssentralen. 

 

Figur 3: Viser drift av skipet inn mot grunnstøting på Såstein. Kartet presentert på Kystverkets konferanse i Svolvær 3. 
desember 2009.  

Tidsforløpet under ulykken var slik (Dimmen, 2009):  

 Fra start av drift til grunnstøting: ca 33 min 

 Fra start av drift til trafikksentral ble varslet: ca 23 min 

 Fra trafikksentral varslet til grunnstøting: ca 10 min 

Som følge av omfanget av hendelsen besluttet Kystverket tidlig fredag morgen den 31. juli 2009 å iverksette 

en statlig aksjon mot akutt forurensing.  

Utover Kystverkets egne ressurser har i løpet av aksjonen de berørte interkommunale utvalgene mot akutt 

forurensning (IUA) i henholdsvis Vestfold, Telemark og Aust-Agder aksjonert. I tillegg har blant annet 

Kystvakten, den svenske Kustbevakningen, Norges oljevernforening for operatørselskaper (NOFO) og 

Sjøheimevernet bistått under aksjonen. Personell fra Fylkesmannen i de berørte fylkene, Statens naturoppsyn,  

                                                      
1 Skipet er under kontroll av det statseide kinesiske rederiet COSCO og hadde kinesisk mannskap. 
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Direktoratet for naturforvaltning og 

Klima og forurensningsdirektoratet 

(KLIF) har bistått blant annet med 

miljøfaglig personell, logistikk og 

organisering av vasking av sjøfugl.  

Poenget med å trekke fram dette i en 

reiselivskontekst er å vise at man her sto 

overfor en meget stor hendelse i de mest 

sentrale delene av Norge og hvor alle 

tunge institusjoner på forurensningssiden 

er på plass. Dette er institusjoner som for 

så vidt i utgangspunktet ikke bidrar til å 

profilere området som et reiselivsprodukt. 

Det er grunn til å se mer detaljert på 

hvordan ulykken ble håndtert i forhold til 

befolkningen og faktorer som må antas å 

forme forbrukeradferd i reiselivet.  

 

 

 

 

 

 

5.1 HVA SOM INNLEDNINGSVIS BLE SAGT OM OMFANG  

5.1.1 Nyheter som spor av hensyn som er tatt 

Forskning om nyheter og ulykker har avdekket at nyheter ikke kan forstås alene som en passiv rapport eller 

avspeiling av tilstanden i verden men og som uttrykk for og spor av formål og hensikter hos aktører som har 

en praktisk interesse i å produsere en type nyheter i stedet for en annen (H Molotch & M Lester, 1999). Med 

en slik sosiologisk tilnærming er vi interessert i mediebildet og framstillingen av hendelser og handlinger etter 

ulykken fra to perspektiver: 

 Hva det legges vekt på som en publikumshendelse, hvordan forløpet framstilles. 

Figur 4: Denne informasjonen var på plass ved Krogshavn medio desember 
2009. På dette tidspunkt var området ikke fysisk avstengt, men 
informasjonen var allikevel fremdeles der, men noe utdatert. Foto: Birgitta 
Ericsson. 
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 Bruke vektleggingen som en indikator på hvilke sosiale hensyn som får dominere nyhetsfeltet: 

hvilken posisjon har reiselivet i nyhetsproduksjonen. 

Forholdet mellom lokale og nasjonale media er også av interesse i forbindelse med en vurdering av reiselivet 

og media. For reiselivsmarkedet i regionen er framstillingen av de nasjonale media viktige og for spørsmålet 

om tilreisende og det bildet de får formidlet, det viktigste. Normalt vil en finne at lokale media har en mer 

omfattende dekning enn nasjonale media – nærhet til en slik ulykke er en god indikator på hvor opptatt media 

er av hendelsen og handlingene (H. Molotch & M. Lester, 1975). Det er også tilfellet her (se kapittel 8). I 

denne gjennomgangen vil vi konsentrere oss om nasjonale media sin dekning i tillegg til sentrale myndigheter 

og interesseorganisasjoner (NGO’er).  

5.1.2 Massemedia og myndigheter om ulykken 

MV Full City hadde ved grunnstøtingen inntil 1000 kubikkmeter tungolje og 120 kubikkmeter lettolje om 

bord. Situasjonen var rimeligvis uoversiktlig innledningsvis – også mht til olje på sjøen og olje i båten (NTB, 

2009b). Lengst sør, mot Risør og Lyngør, ble det 2. august observert tynn oljefilm, og noen oljeklumper – 

pressen fulgte og formidlet løpende nye funn, små som større (Hauge, 2009b). I det hele tatt, oljeutslippet - 

observerbart som en tynn oljefilm og noen klumper - spredte seg de første dagene over et stort område, fra 

vest av Larviksfjorden til Grimstad. Olje ble observert på utsiden av Jomfruland utenfor Kragerø, ved Bamble 

og i retning av Risør (Hauge, 2009b), ned til Arendal og senere Mandal (Claussen, 2009b). Skip på 

svenskekysten ved Koster meldte også om observert olje i det området de mente kom fra havaristen.  

Det innledende bildet hva angår omfang var kaotisk og preget av usikkerhet, noe som også pressen formidlet 

(Claussen, 2009a). Kystverket fryktet en stund at den varslede vinddreiningen vil føre til at olje som har 

rammet Telemark- og Agder-kysten, vil drive ut i sjøen for så å komme tilbake (Holgersen, 2009). Det var i 

det hele tatt frykt for betydelige ødeleggelser som preget bildet i pressen (Torgersen & Holgersen, 2009). 

Det er ikke tvil om at deler av riksmedia formidlet et dystert bilde, og tok i bruk sterke retoriske grep. Som en 

illustrasjon meldte VG 1. august at ”Sørlandskysten vil bli et oljebad” (Verdens Gang - VG, 2009a) ,  reportasje 

om at Langsundfolk mente at ”Nå er badesesongen ødelagt ” (Verdens Gang - VG, 2009b) og  ”Miljøeksperter: - Kan 

bli en stor miljøkatastrofe” (Verdens Gang - VG, 2009c) 

Til sammen regnet Kystverket i utgangspunktet som et grovt estimat at rundt 120 km av kystlinjen mellom 

Grimstad og Larviksfjorden var tilgriset av olje og krever vask for hånd. Fiskeri- og kystdepartementet 

rapporterte i revidert statsbudsjett medio desember 2009 at det var registrert ca. 155 landpåslag, noe som 

tilsvarer om lag 75 km strandlinje (Fiskeri- og kystdepartementet, 2009). 

Per 10.02 2010 er det i Kystdirektoratets kartdatabase registrert en utvikling av observerte påslag som vist i 

Figur 5 under. 

Ca halvparten av antall målte meter oljepåslag ble observert og målt i løpet av første uka etter ulykken. 

Det var mer andre ord innledningsvis en overestimering av påslagslengder snarere enn en underestimering, og 

bildet som ble skapt i media i så måte var altså i overkant av hva som viste seg å bli tilfelle. Figur 5 kan nok 

også være et bilde på intensiteten i mediebildet – dekningen var hyppig i riksmedia en 3 ukers tid, for deretter 

å roe seg adskillig.  
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Oljen ble etter hvert registrert å ha truffet land om lag 180 steder, og man regnet med at 250 personer måtte 

delta i arbeidet med opprydding fram til desember 2009. 

Kystverket anslo tidlig mengden olje som slapp ut i sjøen til å være mellom 50 og 200 tonn av de vel 1100 

tonn olje skipet hadde ombord.  

Flere miljøprioriterte områder og friluftsområder ble tilgriset av olje.  

5.1.3 Interfuel IF 380 

Oljen var iflg Kystverket tungolje av typen Interfuel IF 380. Hva er så det, er det ”farlig for helsa”, og hva er 

sannsynligheten for å bli eksponert for dette – vil være de ”folkelige” spørsmålene som en turist eventuelt 

forholder seg til og foretar sine reisebeslutninger på bakgrunn av.  

Interfuel IF380 er en destillasjonsrest fra råolje som er sort på farge og med karakteristisk lukt. Produktet er 

meget viskøst ved romtemperatur. Interfuel er uløselig i vann og løselig i organiske løsemidler. I 

håndteringsansvisningen for Interfuel 380 heter det.  

”Unngå lekkasje. Unngå søl, noe som bl.a. kan gi glatt gulv/veibane. Lagres oppvarmet på tank ved ca. 60° C. 

Unngå hud og øyenkontakt. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Kjøl ned for å unngå brannskader.” (Torgersen & 

Holgersen, 2009) 

Hva angår miljøfakta opplyser Statoil at: 

… Produktet brytes vanskelig ned i naturen. …(Statoil, 2002) 

I utgangspunktet altså en oljefraksjon som har et betydelig potensial for å forringe et område ra et turistisk 

perspektiv.  

Figur 5: Meter påslag olje registrert i perioden 01.08 til 09.09 2009. Kilde: Kystdirektoratet. 
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Forut for denne ulykken var det opparbeidet erfaring og gjort analyser i Norge med liknende utslipp av IF 380 

etter forlis med M/S Server i 20072 og M/V Rocknes3. SINTEF gjennomførte analyser på oppdrag fra 

Kystverket. SINTEF rapporterte at denne oljetypen i egenskaper er fattig på flyktige og vannløslige 

komponenter, samtidig som de har en høy tetthet og viskositet (Altin, 2008). I forbindelse med et utslipp av 

en høyviskøs olje er det de vannløselige bestanddelene i oljen som vil ha størst potensial for å skade 

organismene i vannsøylen siden oljen under normale forhold ikke vil dispergeres ned i vannsøylen og gi dråper 

som er små nok til at de er beitbare for filtrerende organismer – som skjell. Den vannløselige fraksjonen er 

også av spesiell interesse på grunn av at det er denne som lettest tas opp i organismene som lever fritt i 

vannsøylen. (Altin, 2008) konkluderer med at: 

…det er små sjanser for at utslippet av bunkersolje har forårsaket omfattende akutte skader på organismene i 

vannsøyla. De frie vannmassene er et dynamisk system som er i stadig bevegelse slik at områder med forhøyede 

konsentrasjoner vil fortynnes og det vil være en stadig rekruttering av nye organismer fra tilgrensende vannvolum. 

Det var mer andre ord noe bedre 

utgangspunkt for et annet vesentlig 

punkt for reiselivet: Konsekvenser for 

forurensning av sjømat og for så vidt 

sjøbunn synes å være mindre.  

På grunn av de topografiske forholdene 

på stedet, hvor blant annet store deler av 

strendene og havbunnen består av 

rullesteiner som vil holde på oljen, var 

det innledningsvis fryktet at det kan ta så 

mye som 10-15 år før skadevirkningene 

er borte (Hultgren & Ramsdal, 2009). 

Det var et foruroligende perspektiv for 

reiselivsnæringa hva angikk den synlige 

natur (tilgrising av strandlinje), mens 

forhåpningene for ”den usynlige natur” 

(forurensning av sjømat, sjøbunn og 

lignende) var bedre fra et 

reiselivsperspektiv. 

5.1.4 Skader – sjøfugl  

Den første dagen ble 120 fugler avlivet 

av viltnemnda i Bamble. Saken nådde 

tidelig pressen som en umiddelbar 

                                                      
2 Det Kypros-registrerte lasteskipet M/S ”Server” gikk på grunnen like ved Hellesøy fyr, rett sør for Fedje i Hordaland, 
fredag 12. januar 2007. All oljen rant ut fra en tank som inneholdt 290 tonn med bunkersolje. 
3 MV ”Rocknes” kantret 19. januar 2004 ved Vatlestraumen, ved Bjorøy utenfor Bergen. MV ”Rocknes” inneholdt bl.a. 
445 tonn tungolje av typen IF380, 67 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje. Betydelige mengder olje er havnet både i 
sjøen og på land. 

 

Figur 6: Oljefilm dekker stein i strandkanten i Krogshavn medio desember 
2009. På den tiden var det ikke synlig større oljeansamlinger på vannet 
eller på land. Foto: Birgitta Ericsson 
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konsekvens og vel også som et signal om alvoret i situasjonen (NTB, 2009a). Avlivingen av fugl ble støttet av 

Norges Miljøvernforbund, som argumenterte med at dette var det mest humane (Hauge & Olsen, 2009).  

2. august 2009 la Direktoratet for naturforvaltning (DN) ned forbud mot mere skyting av tilsølt fugl. 

Begrunnelsen for forbudet var at truede fuglearter må berges. Tre av artene som ble rammet av oljesølet - 

teist, hettemåke og makrellterne - var alle på den nasjonale rødlisten over arter som er truede eller sårbare.  

Enkelte dyr blir ikoniske tegn på ulykker og dens konsekvenser for media. I oljeforurensing på hav gjelder 

dette ikke minst fugl. Mer enn noe annet blir bilder av oljeskadet fugl et av de første bilder av tragedien som 

en slik ulykke kan være. Så også i denne saken, hvor også debatten om fuglene skulle avlives eller vaskes en 

periode var et dominerende tema i det offentlige rom – som en illustrasjon meldte VG allerede 1. august at det 

var ”Full strid om drap på oljeskadde fugler” (Verdens Gang -  VG, 2009). Man må vel kunne si at bruk av 

begrepet ”drap” her er i overkant retorisk, men det avspeiler i alle fall en temperatur og fokus på saken i 

riksmedia innledningsvis. Fuglene ble ”politiske dyr” og et signal på myndighetenes evne og vilje til å rydde 

opp og ta kontroll over utviklingen etter ulykken. Saken utviklet seg såpass at miljøvernministeren måtte eller 

ville ta en befaring – departementet melder 5. august at ”Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim reiser i dag 

til Langesund for å se på vasking av sjøfugl etter oljeutslipp fra Full City-forliset.” (Miljøverndepartementet, 

2009).  DN varslet så at all tilsølt fugl skulle vaskes. Norsk Ornitologisk Forening, NOAH - for dyrs 

rettigheter, Verdens Naturfond (WWF) og Norges Naturvernforbund bidro i forbindelse med 

vaskingen(Hauge, 2009c)(Wolf, 2009). Denne diskusjonen om vask eller ikke ble ført i den nasjonale pressen 

(Hauge, 2009a) og preget det bildet som ble dannet av ulykken den første tiden4. 

Av fugleartene ble ærfugl hardest rammet. Det ble tidelig anslått at 90% av den oljeskadede fuglen var ærfugl, 

og Norges Miljøvernforbund fremmet etter ulykken krav om at ærfugljakta i området måtte stanses i minst to 

år. 

Som et signal til publikum og i neste omgang til et reiselivsmarked var denne innledende fokus på og debatten 

om sjøfuglene et signal om at det var en betydelig forurensing her og det var innledningsvis ikke uvanlig med  

bekymring for områdets omdømme. For eksempel melder NRK Telemark 18. august at 

 ”-Det er jo dårlig reklame, sier NN oppgitt. Vi er i et område som har slitt med industri som har forurensa. Vi har 

vært godt i gang med å bedre omdømmet og kvaliteten – så får vi dessverre denne stygge ulykka. Surt, konstaterer 

NN.”  (NRK Nyheter Telemark, 2009).  

Primo mars 2010 er analysene over sjøfuglskader klar. Den viser at 2000 til 2500 sjøfugler satte livet til, hvorav 

ærfugl utgjorde 1500–2000 individer (Kystverket, 2009a). 

                                                      
4 I deler av de rammede områdene var anslaget at ca 2/3 av fuglebestanden berørt. WWF varslet om at de hadde 
observert tilsølte steinkobber i nærheten av havaristedet. Situasjonen viste at det er stor faglig uenighet med hensyn til 
hvordan skadet sjøfugl skal behandles, og om vasking av disse har noen hensikt. Problemstillingen med vask av fugl 
kontra avliving går på hva som er mest humant. Forkjemperne for vasking mener man skylder fuglen et forsøk, og 
henviser til at 60-90% av fuglen overlever frem til utsetting (normalt etter 3-4 uker (eller mer). Motstanderne mener 
fuglen har lidd nok, og argumenterte med at fanging, transport, foring og vasking påfører villfugler et unaturlig stress. 
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5.2 ”FULL CITY” FORSVINNER FRA OMRÅDET 

Lossing av olje ut av skipet ble igangsatt 6. august 2009 og sluttført 17. august 2009. Akuttfasen av aksjonen 

ble avsluttet 12. august 2009. Aksjonen gikk da over i en fase med strandrensning. Hoveddelen av arbeidet ble 

planlagt avsluttet i begynnelsen av desember 2009, men det var påregnet strandrensingsarbeid også våren 

2010. Omfanget av dette ville avhenge av hvor mye naturen selv har fjernet av gjenværende oljepåslag i løpet 

av vinteren, og om olje som er trukket ned i vannmassene har blitt presset opp igjen og gitt nye påslag.  

MV Full City ble trukket av grunnen og slept til «Natokaia» i Eikstrand i Bamble kommune for undersøkelse 

og utbedring. 14. september 2009 ble MV Full City slept fra «Natokaia» med destinasjon Gøteborg (Fiskeri- 

og kystdepartementet, 2009). 

Etter denne dato begynner fotodokumentasjonens og minnenes tid – og spor i form av påslag av olje som 

vitner om ulykken. 

Figur 7: Fra Krogshavn mot Såstein i horisonten medio desember 2009. Foto: Birgitta Ericsson. 
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6  PÅVIRKNING PÅ REISELIVSRELEVANT NATUR OG NATURRESSURSER  

Vekst i Grenland (VIG) sendte i februar 2010 en søknad til Fiskeri og kystdepartementet som en oppfølging 

av samtaler om samarbeid etter Full City ulykken. Her gir VIG en redegjørelse for situasjonen i Bamble 

kommune, og tanker om hvordan kystområdene som ble rammet av ulykken opprettholder og styrker sin 

attraktivitet i ettertiden (Vekst i Grenland - ViG, 2010). De søker her om 24 MNOK for å arbeide med 

omdømmet etter ulykken – noe de ikke får. Men brevet er interessant som en oppsummering av hvordan 

denne første tiden ble opplevd lokalt – og den frykten som var tilstede for langsiktige virkninger:  

”... Over natten ble fiske og badebyen Langesund i Bamble kjent over hele verden for bilder av svaberg og sjøfugl dekket 

av olje. Badesesongen tok brått slutt, sjøen og strendene var ubrukelige. Befolkningen var i sjokk og sorg, - alle fikk vi 

lære hvor verdifull og sårbar naturen vår er i forhold til behovet for nødvendig transport langs, og til og fra vår kyst. 

Etter ulykken ble det gjennomført et stort opprenskingsarbeid. Kommunale og interkommunale myndigheter sammen 

med fylkeskommunale og statlige instanser arbeidet sammen for å rydde opp etter ødeleggelsene. Engasjementet fra 

lokalbefolkning og andre frivillige var stort. Hver stein ble vasket av mannskaper side om side. Et stort arbeid ble 

nedlagt i å redde oljeskadet sjøfugl. Så langt synes aksjonen å ha gitt gode resultater. 

Kystverket lover rene strender sommeren 2010. Fylkesmannens miljøvernavdeling uttrykker bekymring for 

naturmiljøområdenes utvikling de neste årene, men går sommeren positivt i møte med utgangpunkt i innsatsen som er 

lagt ned i vasking av strendene.”  (op. cit) 

6.1 ET VIKTIG GREP FOR NÆRINGA: ET FORSKNINGSPROGRAM 

Det var innledningsvis en uoversiktlig situasjon med berettiget bekymring – hvor mye skade på natur og 

samfunn har egentlig denne ulykken forårsaket, og hvor lenge vil man måtte leve med konsekvensene av 

ulykken. Et viktig grep myndighetene tok relativt tidlig var å sette i gang et forskningsprogram som på en 

rekke sentrale områder satte i gang analyser og produserte kunnskap om nettopp slike spørsmål. Ut over 2009 

begynte de første resultatene å komme, og debatten om ulykken kom inn i et mer strukturert spor. 

Det er ikke minst viktig for reiselivsnæringa og dens markedskommunikasjon å kunne vise til et solid 

kunnskapsgrunnlag når de skal markedsføre området som et attraktivt produkt.  

6.2 SJØMAT 

Sjømatkvalitet er et tema som kommer opp i kjølvannet av oljeforurensinger av denne typen (Yender, J. M. 

Lord, & C. Lord, 2002). Av særlig interesse i sammenheng med reiselivet er årsakssammenhenger og 

oppfatninger om sammenhenger i markedet mellom ulykken og kvaliteten på sjømat i influensområdet. Svært 

tidlig i prosessen ble sjømatkvalitet adressert. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 

meldte allerede 6. august at instituttet – som har ansvaret for Program for trygg sjømat - hadde 

 ”startet analysearbeidet av sjømat fanget i områdene ved det havarerte lasteskipet ”Full City” utenfor Langesund, slik at 

mattryggheten kan vurderes.” (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, 2009a) 
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Det ble tatt prøver av matfisk (torsk, sei, hyse, lyr, ål, makrell) og skalldyr (krabbe og skjell). Disse ble analysert 

for prøvene for PAH5 og PCB6 - stoffer som knyttes til forurensning av sjømat ved en oljeforurensning - for å 

vurdere mattryggheten. 

Mattilsynet var 5. august 2009 ute med kostholdsråd i etterkant av ”Full City”-ulykken: 

 ”Salg: Mat som omsettes skal være trygg og også overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Alle 

virksomhetene som er involvert har et selvstedig ansvar for å sikre dette.” 

 Selvfangst: Mattilsynet anbefaler at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. Fisk og sjømat som 

lukter/smaker olje skal ikke spises. Publikum bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der 

det har vært observert olje inntil ny informasjon blir gitt. Fisken blir forurenset når den trekkes gjennom oljefilmen 

som ligger på overflaten. 

Det synes som om villfisk unngår oljeforurenset vann, men oppdrettsfisk vil ikke være i stand til å unnslippe oljen. Fisk 

har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut nedbrytingsprodukter via gallen. Tidligere undersøkelser har også vist 

at det ikke ble påvist PAH i oppdrettslaks fra oljeforurenset område. 

Fisk som ikke lukter eller smaker olje er ikke farlig å spise selv om den er fisket i et område der det kan ha vært 

oljeforurensning. Når den synlige oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan 

spises selv om området har vært oljeforurenset. 

Virvelløse dyr, som skjell og krepsdyr vil trolig være mer utsatt i forbindelse med oljesøl fordi de mangler 

avgiftningsmekanismene som fisk har. Skjell vil være mest utsatt for PAH-forurensning fordi de filtrerer store mengder 

vann og akkumulerer miljøgifter. 

For å være på den sikre siden, bør publikum begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært 

observert olje inntil analyser tatt i området er ferdig, og nivåene av PAH er under grenseverdien. Det samme gjelder for 

hummer, men den er totalt fredet fram til 1. oktober. (Mattilsynet, 2009). 

Dette var en nyhet som ble dekket av riksmedia og av lokale / regionale media langs kysten. Oppslag av typen 

”Forsiktig med sjømat nå!” (Jomfruland.net, 2009) var karakteristiske for meldinger som gikk til publikum i 

denne innledende fasen. 

Knapt en måned senere, 7. september 2009, var NIFES ferdig med sine analyser av sjømatsikkerheten 

(Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, 2009b). Trykket på sjømaten letter. Kystverket 

oppsummerer konklusjonene på følgende vis: 

Sjømatanalyser som hittil er tatt viser liten effekt på fisk og krabbe i fra området, men påvirkning på skjell. NIFES 

anbefaler derfor at kostholdsrådet, sendt ut 5.8. 09 fra Mattilsynet, opprettholdes inn til videre. Om de noe høye verdier 

på blåskjell skyldes utslipp fra ”Full City” eller bakgrunnsforurensning er under vurdering. (Kystverket, 2009b) 

Mattilsynet valgte samme dag å opprettholde sine tidligere kostholdsråd: 

                                                      
5 Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig 
forbrenning av organisk materiale - som tungolje (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2008). 
6 Polyklorerte bifenyler (PCB) er giftige, tungt nedbrytbare og bioakkumulerende. I Norge har PCB vært forbudt siden 
1980, men utlekking fra kasserte produkter sprer fortsatt PCB til miljøet.(Klima- og forurensningsdirektoratet, 2009) 
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Mattilsynet opprettholder kostholdsrådet etter Full City-forliset etter at NIFES har vurdert analyseresultatene av fisk, 

krabbe og skjell fra området utenfor Langesund. Analysene viser liten effekt på fisk og krabbe, men påvirkning på 

skjell. Fiske/fangst i synlig oljeforurenset område anbefales fortsatt ikke. Fisk og sjømat som lukter/smaker olje skal 

ikke spises. Publikum bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært observert olje. 

(Mattilsynet, 2010b) 

Nye kostholdsråd ble varslet fra Mattilsynet medio mars 2010. Myndigheter langs kysten fulgte dette nøye, og 

brukte sine kanaler for allerede 09.09 2009 å lufte muligheten: ”Skjærgårdsmat – faren over?”(Prosjektet: 

Kystopplevelser i Tvedestrand, 2009).  

6.3 BAKGRUNNSFORURENSINGEN OG ’LOKAL SJØMAT’ 

Denne henvisningen til bakgrunnsforurensingen i dette området er relevant for vår forståelse av rammene for 

kommersiell profilering og håndtering av produktet ’lokal sjømat’.  

En rekke norske havner og fjorder har hatt kostholdsråd gjennom mange 10-år. Det er per i dag kostholdsråd 

for 31 geografisk avgrensede områder i norske fjorder og havner. Utviklingen i antall fjorder og havner med 

kostholdsråd viser en kraftig økning fra 1998 til 2005 (fra 14 til 31) (Økland, 2005). Årsaken til økningen er i 

følge Mattilsynet (Mattilsynet, 2005) en bevisst satsning på kartlegging av miljøgifter i sjømat fra 

forurensnings- næringsmiddelmyndighetenes side. 

Allerede på 1960-tallet ble det inn ført kostholdsråd for Grenlandsfjordene, og siden 1980-tallet har 

fjordsystemet vært fulgt opp med kostholdsråd og omsetningsrestriksjoner7. Kostholdsråd fram til 2009 var 

hovedsakelig knyttet til Hydros nå nedlagte magnesiumsproduksjon på Herøya i Frierfjorden i Porsgrunn 

kommune. Fram til medio 1990 medførte magnesiumproduksjonen svært store utslipp – selv i en 

internasjonal målestokk (Økland, 2005) - av klororganiske forbindelser8. Fra 2002 var gjeldende kostholdsråd i 

området følgende:  

2002, klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner 

Konsum av all fisk og skalldyr fanget i Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen frarådes. Videre frarådes 

konsum av sjøørret fanget i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i 

Frierfjorden. Konsum av ål, sild, makrell, krabbe og lever fra fisk fanget mellom Brevikbroen og en ytre avgrensning gitt 

av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), Til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og 

Kårsholmen til fastlandet frarådes. (Økland, 2005) 

                                                      
7 1960-tallet for kvikksølv, så for en rekke miljøgifter i 1982, 1984, 1985, 1988 og 2002 (Økland, 2005). 
8 Herunder dioksiner. Dioksiner er en samlebetegnelse på klorholdige giftstoffer. Giften fører over lang tids eksponering 
til økt risiko for kreft, reproduksjonsforstyrrelser, nedsettelse av immunforsvaret, nevrotoksiske effekter og 
«hormonvirkninger». (Folkehelseinstituttet, 2008) 
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Dette er illustrert i neste figur:  

 

Figur 8: Kostholdsråd for Grenlandsfjordene pr. 2002. Etter Økland 2005 

Området har altså forut for ”Full City”-ulykken allerede en etablert vanskelig sjømat-situasjon.  I 

Langesundsbukta – inklusive Såstein – var det allerede til dels frarådet all eller redusert konsum av fisk og 

krabbe. Det var ikke frarådet konsum av skalldyr for øvrig. 

Når derfor Mattilsynet som redegjort for foran opprettholdt kostholdsråd i ulykkesområdet, så gjelder rådene 

fra 2002, pluss følgende formulering for skjell (som også er sitert over): 

”For å være på den sikre siden, bør publikum begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært 

observert olje inntil analyser tatt i området er ferdig, og nivåene av PAH er under grenseverdien. Det samme gjelder for 

hummer, men den er totalt fredet fram til 1. oktober.” (Mattilsynet, 2009) 

Ulykken kan derfor sies å utspille seg i et område som allerede har et reiselivsmarked og en tilhørende 

forbrukeradferd som er til en viss grad er vant til problemer med sjømatkvaliteten. Det er rimelig å anta at de 

som har brukt området tidligere som reiselivsområde (og for så vidt som friluftsområde) er mer fleksible, mer 

tilpassningsdyktige og i bedre stand til å vurdere mer konkret hvordan situasjonen i naturen rent faktisk 

påvirker deres fritidsinteresser. Et ytterligere belegg for dette er gjennomføringen av Langesund fiskefestival i 

august 2009. 

6.4 LANGESUND FISKEFESTIVAL 2009 

Langesund med ca 5500 innbyggere er det administrative sentrum i Bamble kommune, og en del av 

tettstedskomplekset Brevik/Porsgrunn/Skien. Langesund ligger på halvøy helt ytterst ved grensen til Ytre 

Oslofjord og Skagerrak ved innseilingen til Frierfjorden.  
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Langesund er den kystbyen i Norge som har flest soldager i året, og byen yrer av folkeliv fra mai til august. Da 

blomstrer kulturliv med konserter og festivaler som preger bybildet. Hver sommer arrangeres det blant annet 

fiskefestival, shantyfestival og flere store konserter9. Av disse kan Langesund Fiskefestival sies å være særlig 

utsatt for konsekvenser av Full City – ulykken, og kan også brukes som en indikator på eventuelt endret 

forbrukeradferd.  

Langesund Fiskefestival ble i 2009 planlagt arrangert 7. og 8. august for 20. gang. Målsetningen med festivalen 

er blant annet å ”fremme fiske” og å fokusere på ”sjømat, båtliv og det maritime”(Langesund Fiskefestival, 2009).  

Fiskefestivalen har gjennom årene vokst til en av de – om ikke den – største havfiskefestivalen i Norge. År om 

annet deltar i størrelsesorden 200 fiskere (se Figur 11 side 36). Arrangement er da også viktig rent kommersielt 

for Langesund.  

Festivalen ble avholdt som planlagt i 2009. Det hersket noe usikkerhet om festivalen kunne arrangeres som 

planlagt, men festivalledelsen forsikret: 

Fiskefestivalen går sin gang 

Skulle noen være i tvil om det blir fiskefestival i helga, så kan de bare finne fram fiskeutstyret. – Alt går som planlagt, 

sier festivalsjef Kai Thorsen Dalene. 

– Folk tror kanskje ikke at det blir fiskefestival på grunn av oljekatastrofen. Det eneste er at det kan bli noen 

begrensninger på områder å fiske i. Ellers går konkurransene som normalt, både den internasjonale- og 

barnefiskekonkurransen, forteller Thorsen Dalene. 

Han vil likevel ha løpende kontakt med myndighetene om utviklingen i forbindelse med oljekatastrofen. 

Innaskjærs 

– Vi holder oss mest innaskjærs, og så langt har oljen holdt seg borte derfra. Men det vil bli restriksjoner på hvor det 

kan fiskes utaskjærs. Det vil vi informere deltakerne nærmere om, og vi kommer til å dele ut kart med begrensningene, 

forteller festivalsjefen.  (Bjerløv Karlsen, 2009a) 

Et visst preg gav ”Full City”-ulykken festivalen. Dette kommer til uttrykk hos en ivrig blogger i fiskemiljøet – 

her et utdrag fra bloggen ”Fiskesjuk” datert 12. august:  

Det ble ikke den helt optimale oppkjøringen til årets konkurranse. Først kræsja en diger båt på Såstein, så fikk jeg 

plutselig mye å gjøre med forberedelsene til festivalen, så viste det seg at Trosbyfjorden og mye av områdene mellom den og 

Langesund var sperra av lenser … (Isaksen, 2009) 

Det var også en viss nervøsitet blant båtfolk, såpass IUA Telemark gikk ut med en presisering:  

Oljesølet: Fiskefestival på egen risiko 

                                                      
9 Bob Dylan og a-ha spilte på Wrightegaarden, byens kulturhus og konsertscene, i 2001. Også andre store artister som 
Leonard Cohen, Little Richard, B.B. King, Turboneger, Elton John og mange andre har spilt i Langesund.  
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Det er ventet mange tilreisende hobbyfiskere til Langesund i forbindelse med helgens fiskefestival. Men den som kommer 

med båt må selv ta sjansen på at båten ikke blir tilsølt med olje. 

Ifølge en pressemelding fra IUA Telemark vil ikke tilreisende småbåter som nå får tilgriset båten sin med oljesøl fra 

«Full City»-forliset få erstattet skadene. Disse båtene vil heller ikke inngå i båtvaskeordningene som opprettes i 

forbindelse med oppryddingsaksjonen etter forliset. 

I samråd med innsatsledelsen av oljevernaksjonen har arrangørene av fiskefestivalen publisert et kart med anbefalte 

områdebegrensninger - og oppdatert informasjon om antatt trygge områder blir offentliggjort når festivalen kommer i gang 

for alvor. 

Langesund Fiskefestival, som startet i dag er en av Norges største åpne sjøfiskekonkurranser. Konkurransen samler 

200-300 deltakere og er spesielt attraktiv grunnet Langesundsfjordens store artsrikdom. Men i år må altså 

fiskeentusiastene ta noen ekstra, høyst uvelkomne hensyn, og festivalledelsen understreker viktigheten av at alle 

båtførerene stiller opp på skippermøtet. (Hanchen Michelsen, 2009) 

Men sluttresultatet for 2009-festivalen var bra – og tilsynelatende uten at ”Full City”-ulykken hadde hatt 

negativ påvirkning på deltakelse (Figur 11) eller fangst: 

Fanget mer fisk enn i fjor. 

Over 1000 kilo fisk ble fanget under årets fiskefestival i Langesund, hvilket er over 200 kilo mer enn i 2008. 

Festivalen ble også veldig godt besøkt. 

– Oppslutningen rundt festivalen var langt bedre enn vi hadde forventet med tanke på den oljekatastrofen som vi er 

midt oppi. Barnefiskekonkurransen telte 90 barn, og vi hadde på forhånd håpet på 60-70. I tillegg deltok det 195 i 

voksenklassen, noe som er over 30 flere enn i fjor. Det var også over 800 personer som deltok i «tipp vekta»-

konkurransen, så det har vært veldig mange folk innom, forteller en svært fornøyd festivalsjef Kai Thorsen Dalene. 

(Bjerløv Karlsen, 2009b) 

6.5 VÆRET I 2009-SESONGEN 

Været en avgjørende faktor for ferie- og fritidstrafikken – og hvordan var været den sommeren og tidlig høst? 

Temperatur og vind er to sentrale parametere i den sammenheng – og disse er illustrert i neste figur: 
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Medio juli og ut september lå middeltemperaturen godt over normaltemperaturen. Det var derimot relativt 

mye vind i perioden med mange dager med kuling i kastene.  Opplevelsen og virkning av vind vil også 

avhenge av vindretning.  For perioden 1. mai til 31. august 2009 er denne vist oppsummert i Figur 10 

nedenfor. 

Figur 9: Temperatur og vindforhold i perioden 18. april 2009 til 1. oktober 2009 for Langesund. Ved sterk kuling vil vinden 
brekke kvister av trærne, og det er tungt å gå mot vinden. På sjøen er det middels høye bølger av større lengde.  Data: DNMI. 
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Den dominerende vindretningen (målepunkt Jomfruland) var fra sør-vest, hvilket vil oppleves som 

pålandsvind og vinder som følger kyststripa med tilhørende bølgemønster innover fjorden langs 

Telemarkskysten. I denne omgang registrerer vi kun vindretningen med tanke på sammenlikning med 2010-

sesongen. Det kommer vi tilbake til under. 

6.6 VI LUKKER 2009-BOLKEN: FRA KYSTVERKKONFERANSEN 2009- ERFARINGER ETTER ’FULL 

CITY’ 

Kystverket gjennomførte konferansen ”Det skjer igjen – erfaringer etter ’Full City’” i Svolvær 3. desember 2009. 

Det var 120 deltagere på konferansen. Deltakerlisten (Kystverket, 2010b) viser at det var ingen deltakere fra 

reiselivet. Derimot var man fra ordførerhold opptatt av hvilke effekter slike ulykker har på reiselivet i 

utlykkesområdene.  

På konferansen ble det presentert en del nøkkeltall og foreløpige konklusjoner for enkelte problemstillinger:  

 Nøkkeltall: 

o Til sammen 70 km strandlinje berørt 

o Det var registrert til sammen 195 ulike innsatsområder hvor det var innslag av olje 

o Så langt var 15000 - 18000 dagsverk benyttet i innsatsområdene 

Figur 10: Vindrose for perioden 1. mai 2009 til 31. august 2009 – målepunkt er Jomfruland. Kilde: DNMI – figur ØF. 
Hovedparten av de kraftigste vindene (liten kuling og mer) fulgte den dominerende vindretningen som er vind fra syd-vest hvilket 
betyr pålandsvind inn mot Krogshavn-området. Data: DNMI. 
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o Så langt var det brukt i størrelsesorden 200 - 250 mill kr på oppryddingsarbeidet. 

 Rundt 293 kubikkmeter tungolje (IF 180) slapp ut i følge beredskapsdirektør Johan Marius Ly på 

konferansen.  

 Opprenskingsarbeidet ble foreløpig parkert for vinteren, men starter opp igjen i mars 2010 (NRK 

Nordland, 2009).  

 Kystverkets beredskapsavdeling konkluderte med at alt ble gjort til riktig tid og i riktig rekkefølge da 

lasteskipet ”Full City” gikk på grunn utenfor Langesund i juli i år. – (NRK Nordland, 2009) 

  



 

34 
 

7  2010-  UTVIKLINGEN FRAM MOT  SESONGSTART  

Det nye året kommer med ny informasjon om tilstand etter ulykken. Flere av de forholdene som berøres er av 

interesse for reiselivet, så som sjømatkvalitet, badevannskvalitet og mer generelt oppfatningen av om området 

er rammet inn i en ny sesong på en måte kan få reiselivsmarkedet skeptisk til området.  

Vi kan også her skille mellom to perspektiv som informasjonen må vurderes etter. Det ene er de faktiske 

forhold når det gjelder badevann, sjømat etc. som leveres av forsknings- og utredningsarbeidet som gjøres i 

kjølvannet av ulykken. Det andre er formidlingen av de faktiske forhold til befolkningen, og til reiselivsmarkedet 

som er fokus her.  

7.1 SJØBUNNEN 

I november 2009 ble det gjennomført en visuell undersøkelse og tatt bunnsedimentprøver fra sjøbunnen ved 

Såstein og i Krogshavn.  Undersøkelsene av sjøbunn viste i all hovedsak et rent og friskt miljø ved Såstein. 

Her viste prøver fra bunnsediment at det ikke er behov for ytterligere tiltak med hensyn til sjøbunnen. 

Sedimentprøver fra Krogshavn påviste olje og tjæreforbindelser (PAH) i sedimenter på grunne områder, og 

det ble gjennomført ytterligere oppfølging av bunnsedimentene ved Krogshavn. Det ble forventet at 

gjenværende olje og PAH i sjøbunnen skulle bli ”betydelig redusert gjennom vinteren”. Rapport om tilstanden 

på sjøbunnen ble publisert februar 2010 (Norborg, Rørvik Salomonsen, & Lundsør, 2010). Den viste at det 

var vedvarende problemer knyttet kun til Krogshavn. Her ble det påvist olje og tjæreforbindelser (PAH) i 

sedimenter på grunne områder – områder som også fra et reiselivsperspektiv er sentrale. Det ble påvist behov 

for videre oppfølging av bunnsedimentene her. Nye sedimentprøver ble varslet før badesesongen. I de delene 

av Krogshavn med stor vannutskifting ble det ikke funnet rester av oljeforurensning på sjøbunnen (op cit). 

Senere, i juni 2010, kommer neste rapport fra Norconsult (Haugestøl, Salomonsen, & Lenes, 2010) fra 

undersøkelser av olje i sediment i friluftslivsområdet Krogshavn og Langesund Bad etter havariet av Full City. 

Denne konkluderer med følgende: 

… For området innerst i bukta ved Langesund Bad … overskrider den totale livstidsdosen av benzo(a)pyren ved bading 

grenseverdi for human helse.  Vi anbefaler ansvarlig myndighet om å informere om at mye bading i område … ved 

Langesund Bad kan medføre en helserisiko. … Konsentrasjonen av olje og PAH-stoffer vil sannsynligvis gå betraktelig 

ned i løpet av sesongen 2010. I forkant av badesesongen i 2011 bør det foretas en ny prøvetaking av sedimentet og 

risikovurdering for human helse. (op. cit. p 4 ) 

For så vidt en foruroligende melding for Langesunds befolkning, og bedriften Langesund Bad (omtales under) 

spesielt. 

Kystverket tolker denne undersøkelsen slik i sin omtale av den på sine hjemmesider: 

I april 2010 ble sedimentprøver tatt fra sjøbunnen ved friluftslivsområdet Krogshavn og i bukta ved Langesund Bad. 

Generelt viser analyseresultat betydelig reduksjon i olje og tjærestoffer (PAH) sammenlignet med prøvene som ble tatt i 

november 2009. Analyseresultatene viser situasjonen i april 2010. (Kystverket, 2010b) 

Dette er en – etter vår oppfatning – for unyansert formidling av rapporten. Rapporten kommer med klare 

anbefalinger som omfatter badeadferd som Kystverket tilsynelatende ikke følger opp.  
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7.2 SJØFUGL IKKE TEMA I 2010 

Ut over forløpet i 2009 og fokus på sjøfugl i den sammenheng (se Kapittel 5.1.4, side 22ff) var ikke sjøfugl 

noe tema i pressens omtale i 2010av området og ulykken. Sjøfuglproblematikken kan derfor ikke antas å 

påvirke områdets attraktivitet fra et reiselivsperspektiv inn i 2010-sesongen.  

Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at slike rapporter kan være utgangspunktet for medieoppslag og 

for så vidt være en katalysator for å gjenopplive minnene om ulykken og området. 2. mars kom rapport om 

sjøfugl (Lorentsen et al., 2010), som viste hvor mange fugl som døde i akuttfasen, samtidig som rapporten 

ikke gir noen grunn til bekymring fra et reiselivsperspektiv og for 2010-sesongen som da var under oppseiling. 

Rapporten kan vel ikke sies å være en god nyhet, men den var heller ikke ”farlig” for reiselivet og kan vel 

neppe antas å ha påvirket vesentlig markedet og forbrukeradferden i noen retning. 

7.3 FISK OG SJØMAT I 2010 

Tilstanden til fiskebestandene og sjømaten er derimot et mer følsomt tema for reiselivet. 

Havforskningsinstituttet gjorde på oppdrag fra Kystverket en oppfølgingsundersøkelse av marint miljø 

(Boitsov & Klungsøyr, 2010). Kystverket meldte 16. mars 2010 meldte på sine hjemmesider at:  

 ”Målinger som ble gjort fire måneder etter havariet til ”Full City” viser at det ikke er funnet forurensning i fisk, 

krabber eller reker. Det er funnet forhøyede nivåer av miljøgifter i blåskjell langs kysten i Telemark og Aust-Agder, 

men funnene i Aust- Agder stammer ikke fra olje fra ”Full City”. (Kystverket, 2010a) 

Målinger10 gjort fire måneder etter havariet viste altså at ”det ikke er funnet forurensning i fisk, krabber eller reker”(op 

cit). Det ble funnet forhøyede nivåer av miljøgifter i blåskjell langs kysten i Telemark og Aust-Agder - men 

funnene i Aust- Agder stammer ikke fra olje fra ”Full City”. I blåskjell hadde forurensningsnivå ”gått vesentlig 

ned sammenlignet med situasjonen under prøvetakingen i august 2009” (op.cit). 

Medio mars presenterer så Mattilsynet reviderte kostholdsråd etter Full City-forliset. Mattilsynet fraråder her 

publikum fortsatt fra å spise skjell fra området begrenset av Naverfjorden (Rakke) i Vestfold til Havøysundet 

(Arendal) i Aust-Agder. Mattilsynet viser til forhøyede nivåer i skjell, og mener at: 

”Sannsynligvis skyldes dette både oljen fra det havarerte skipet samt bidrag fra andre lokale kilder i 

området”(Mattilsynet, 2010a). 

Også her kan man si at det utviklet seg i riktig retning ved inngang til reiselivssesongen 2010. Det ble 

fremdeles opprettholdt anbefalte restriksjoner i noen grad for spesifikke lokasjoner og i mindre grad for større 

strekk for skjell sørover langs kysten, men det viktige er at Full City-restriksjonene for fisk og reker ble 

opphevet. 

22. juni 2010 opphever så Mattilsynet kostholdsråd om blåskjell i forbindelse med Full City-forliset på 

bakgrunn av en tredje rapport om tilstanden siden ulykken (Boitsov, Klungsøyr, & Steen, 2010), med følgende 

melding: 

Nye undersøkelser viser en betydelig nedgang av oljekomponenter i blåskjell etter Full City-forliset. Mattilsynet opphever 

derfor kostholdsrådet som ble gitt om å unngå blåskjell i avgrensede områder. Et generelt råd til alle som spiser 

                                                      
10 NPD (naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylhomologer) er indikator på oljeforurensning. PAH 
(polyaromatiske hydrokarboner) finnes kun i lave mengder i olje men spesielt i forhold til mattrygghet undersøkes om 
innholdet av PAH i skalldyr og fisk har økt som følge av utslippet fra ”Full City”. 
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selvplukkede skjell ofte, er å variere mellom plukkeområder og gjerne velge plukkeområder som ligger i åpne farvann. 

(Mattilsynet, 2010b) 

Det er rimelig å konkludere med at ulykken fra et faglig perspektiv ikke kan sies å behøve å prege reiselivet i 

noen vesentlig grad hva angår sjømat for 2010-sesongen. 

7.4 LANGESUND FISKEFESTIVAL 2010 

Denne konklusjonen kan antakelig også videreføres til oppfatning av situasjonen blant mer dedikerte frilufts- 

og fritidsbrukere av området. Et eksempel på det er utviklingen i deltakelse på Langesund fiskefestival, som vi 

også har omtalt foran. Utviklingen i antall deltakere til konkurransen er som figuren viser fra perioden 1999 - 

2010: 

Figur 11: Utvikling i antall konkurransedeltakere i Langesund Fiskefestival i perioden 1999 – 2010. Festivalen arrangeres i 
august hvert år. Kilde: http://www.langesundfiskefestival.no. 

Som figuren viser er det ingen vesentlig endring i deltakelse på denne festivalen som kan knyttes til ulykken 

eller dens ettervirkninger inn i 2010.  

7.5 OPPRENSKNING FORTSETTER I MAI NOEN ”FØLSOMME” STEDER 

Ved inngangen til 2010 var det estimert at ca 300 m3 olje var igjen i miljøet. Man regnet med at en del av dette 

ville bli brutt ned og vasket bort av isgang og vintervær, slik at kun en mindre videreført opprenskningsaksjon 

var nødvendig til våren. Vinteren gikk imidlertid med mer is og kaldt vær, slik at vaskeeffekten ble langt 

mindre enn forventet, særlig i grunne og beskyttede viker og områder. Det gjensto derfor i 2010 en del mer 

opprenskning i strandkanten og i sprutsoner på land (svaberg) fra selve ulykken enn man forventet ved 

avslutningen av rensingen senhøstes 2009.  
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Figur 12: Fra vasking av / rensking av strandlinja i Krogshavn primo mai 2010. Foto: Tor Arnesen 

  

Det gjensto derfor en del opprenskning på steder som fra et reiselivssynspunkt var ”følsomme” våren og 

forsommeren 2010. Ikke minst var dette i Krogshavn og badeområdene rundt, særlig Steinvika som er et 

yndet utfartsområde. Langs mye brukte strandområder i Langesund var det fremdeles spor etter olje etter 

vinteren – typisk i form av mindre og små flekker – slik bildet under illustrer: 

Det var vel mer snakk om finrensing her, enn at større mengder måtte fjernes. Opprenskingen foregikk med 

høytrykksspyler og kjemikalier som løste opp mindre oljeflekker på svaberg, se bildene: 

Figur 13Våren 2010 var Kystverket igjen i gang med opprensknings- / 
rensearbeidet. Langs mye brukte strandområder i Langesund var det 
fremdeles spor etter olje etter vinteren – typisk i form av mindre og små 
flekker som vist i dette bildet. Foto: Tor Arnesen. 
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Figur 14: Opprenskningsaksjonen fortsatte våren 2010 – her fra Krogshavn i Langesund primo mai 2010. Foto: Tor Arnesen 

 

Figur 15: Detalj fra vaskingen våren 2010. Oljeflekker på furet til dels oppsprukket berg løses med kjemikalier og spyles 

deretter med høytrykkspumpe – se forrige bilde. Foto: Tor Arnesen. 

Denne virksomheten preget området og gjorde det lite tilrekkende rent reiselivsmessig i den perioden det 

pågikk. Virksomheten foregikk i dette området til medio juni 2010 – men var dermed også avsluttet innen den 

viktigste delen av reiselivssesongen fra medio juni til medio august..    
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7.6 VÆRET I 2010-SESONGEN 

Været i 2010-sesongen var er vist i de to neste figurene:  

Figur 16: Vindstyrke, nedbør og temperatur i perioden 1. mai til 31. august 2010 med målepunkter Jomfruland (vind og 

temperatur) og Skien (nedbør).   

Figur 17: Vindrose for perioden 1. mai til 31. august 2010 for målepunkt Jomfruland. Kilde. DNMI. Figur: ØF. 
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Temperaturmessig har 2010-sesongen (1/5 – 31/8) fulgt en normalutvikling eller noe bedre.  Vindforholdene 

avviker noe fra det som var tilfelle for 2009-sesongen (Se Figur 16) ved at det har vært mindre innslag med 

vind av kuling eller sterkere styrke. Det har også vært enda færre vindstille perioder i 2010-sesongen enn i 

2009-sesongen, slik at det har blåst lengre perioder men ikke så sterkt som 2009. Den dominerende 

vindretningen var så godt som den samme i begge sesongene (se Figur 10 og Figur 17). 

August 2010 var preget av mye regn i helgene (Figur 16), noe som er spesielt lite gunstig for reiselivsnæringa.  
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8  DEKNING I  PRESSEN 2009  OG 2010  

Det er ikke bare bedriftenes egen markedsføring som påvirker publikums/markedets oppfatning av en bedrift 

eller et reiselivsprodukt. Hvordan hendelser eller steder blir framstilt i media vil ofte være en viktig del av det 

bilde som dannes, og det er særlig dem som fra før forbinder noe med stedet som er mest mottakelig for 

informasjon og påvirkning.  

Hva som er formidlet i pressen fra rapportene om områdets tilstand, og hvordan dette er tolket både gjennom 

journalist og mottaker, dvs publikums og reiselivsmarkedets oppfatning av situasjonen, er en kompleks 

materie å trenge igjennom, og det er mange ’støykilder’ undervegs. De som kjenner området vil være mer 

mottakelig for medial omtale, men også som regel ha tilgang til andre informasjonskilder og derfor i større 

grad kunne danne seg et eget bilde.  

Mange studier tar som utgangspunkt at nyhetsproduksjonen ideelt sett formidler til publikum de viktigste ting 

som skjer (H. Molotch & M. Lester, 1975). Men det er vel snarer som Molotoch og Lester formulerer det:  

“News is the information which people receive second-hand about worlds which are not available to their own experience. 

Out of a vast “glut of occurrences,” a relatively few happenings are translated by mass media into things “to print”.  (H 

Molotch & M Lester, 1999)   

”Full City”-affæren var definitivt noe pressen fant interessant ”to print”.  

8.1 PRESSEN I 2009 

Vi har i kapittel 5 presentert en del ledende avis og massemedieoppslag knyttet til selve ulykken og fram til 

vinteren stoppet opprydningsprosessen i desember 2009. I utgangspunktet vil allikevel medieoppslag utover 

senvinter, vår og sommer 2010 være viktigere for reiselivsproduktet Telemarkskysten. NINA har gjennomført 

medieanalysen for 2010 til bruk for så vel friluftslivsundersøkelsen (Skår, Øian, Vistad, & Andersen, 2010) 

som for denne undersøkelsen av virkninger for reiselivet. 

8.2 HVA SOM KOM PÅ PRINT SÅ LANGT I 2010 

NINA-rapporten (Skår et al., 2010) viser at det var få oppslag i så vel nasjonale som regionale / lokale media 

før påske, og få oppslag etter 1. august. Det meste av oppslag som angår bruk av områdene i et 

friluftsperspektiv ble publisert utover våren når områdene var i ferd med å bli tatt i bruk, og i selve 

badesesongen. Før påske er det en del tema som dominerer med oppslag regionalt og lokalt: 

 oppslag om at det er behov for mer opprensking, særlig i Krogshavn som viktig badeplass 

 oppslag om sjømatkvalitet 

 oppslag om attraktiviteten til Langesundkysten er redusert eller ikke 

I perioden fra påske fram mot skoleferien er arbeidet med opprenskning i gang (se bildene Figur 12 til Figur 

15). NINA oppsummerer i sin analysen av denne perioden at:   

”Det blir meldt at Kystverket er optimistisk for bademulighetene i Krogshavn, og uttrykt generelt at nå skal 

friluftsområdene prioriteres framfor verneområdene. I løpet av mai blir områdene etter hvert friskmeldte, først i Vestfold 
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(Mølen) og senere i Telemark, inkludert Krogshavn. Men myndighetene garanterer ikke strender helt frie for olje. I 

begynnelsen av juni blir det diskusjon om vannkvalitet. Dette er ikke Kystverkets, men Helsetilsynets ansvar og en 

melder en at badevannet i Krogshavn må testes jevnlig. Eieren av Langesund Bad er misfornøyd med tilstanden og 

renskeinnsatsen i bukta ved hotellet. En fagrapport fraråder ”mye” bading der. Langesund Bad blir en gjenganger i 

media denne sommeren.  ” (Skår et al., 2010) 

I perioden fra skoleferien og gjennom badesesongen er det stadig oppslag i lokalaviser, blant annet om 

badegjester i Krogshavn som reagerer på olje på vann og kroppen. Kystverket bytter ut sand i Krogshavn, og 

fylkeslegen melder at det ikke er farlig å bade der. Slike historier mellom gjesters opplevelser og myndigheters 

tiltak og meldinger preger til mediebildet lokalt. Nasjonale media er lite på banen, med unntak av ettårs-

”markeringen” av ulykken. Da er vi for så vidt allerede på tampen av reislivssesongen. Gjennomgående gis en 

positiv omtale av typen ”Gleder seg over rene strender”. Det formidles at sjømat kan spises og videre at  det 

er god badekvalitet.  

I en samla vurdering spør  NINA (Skår et al., 2010) om riksmediene kan ha påvirket opplevelse av 

kyststrekningen som attraktiv og trygg og ferie. Det konkluderes med at det er skrevet så lite om 

Langesundsforhold – uansett vinkling - i nasjonale medier at det er vanskelig å se for seg noen medieeffekt på 

ferievaner i reiselivsmarkedet. 

8.3 ULYKKER, RISIKO OG REISELIV 

Kystverket fikk raskt på plass et forskningsprogram for å monitorere effektene av utslippet fra Full City på 

natur og samfunn. I pressens behandling av ulykken har forskningsrapportene vært viktige, og har på mange 

måter styrt både innhold og timing av pressens oppmerksomhet, i alle fall på riksnivå. Lokalt har man 

åpenbart hatt flere reportasjer basert på enkeltpersoners erfaring og / eller synspunkt. Det siste betyr 

antakeligvis mindre for forbrukeradferd i reiselivsmarkedet, men kanskje mer for lokalbefolkningens 

fritidsbruk av områdene. 

Det ble tidlig klart at rest-forurensingen i 2010-sesongen ikke var slik at store områder med synlige oljeflak 

eller svært påfallende tilgrising av strandområder preget landskapsbildet. Av påvirkning som visuelt var 

tilgjengelig for en bruker av området, var det i 2010-sesongen noe opprenskning og vasking av kystlinja (av 

typen vist i Figur 12) gjennomført ultimo mai, primo juni. Risikospørsmål knyttet til det vi kan kalle for 

”usynlig” trussel mot helse og bruk av områdene ble det sentrale anliggende i et reiselivsperspektiv. Og 

nettopp i spørsmålet om tilstanden i den ”usynlige” delen av naturen, spiller forskningsrapportene og de 

vitenskapelige argumentene en avgjørende rolle.  

Kontroverser om risiko og folkehelse er gjengangertema i nyhetsbildet, det være seg tema mat og 

matvaresikkerhet, miljøkvaliteter og bruk av områder etc. I forbindelse med oljeforurensing er det i andre 

studier observert at det kan foregå så vel forsterking som uttynning av risikooppfatning gjennom blant annet 

massemedia (Leschine, 2002). Nyhetsmedia og miljøgrupper beskyldes gjerne for å forsterke eller overtegne 

risikobildet, mens ansvarlige myndigheter gjerne beskyldes for en type bagatellisering. At situasjonen imidlertid 

er mer sammensatt viser blant annet studier fra Exxon Valdez-ulykken11. Leschine konkluderer der med at:  

                                                      
11 Exxon Valdez-forliset fant sted i Prince William-sundet utenfor kysten av Alaska 24. mars 1989. Ulykken og 
oljeutslippet regnes som av de mest ødeleggende miljøkatastrofene på havet. 
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“A more comprehensive examination of the ways in which scientific messages can fail to inform the public or to rationalize public 

policy suggests however that a more complex phenomenology is at work. Perceived risks can be attenuated as well as amplified, and 

many organizations besides the news media contribute to the shaping of public risk attitudes. As a result, social and political 

questions of blame can prove difficult to disentangle from scientific questions of impact.” (Leschine, 2002) 

For dem som har som oppgave å forvalte og regulere forhold som styrer befolkingens eksponering for risiko 

kan pressens formidling og publikums reaksjoner til tider framstå som bisarre. For publikum kan utspill og 

adferd til ”de ansvarlige” framstå som ikke mindre underlige. Det er derfor en rekke mekanismer som kan gå 

feil i dette forholdet eller i en slik formidlingsprosess. 

Det er ingen enkel oppgave å sortere de forskjellige elementene i forholdet mellom framlagte faktiske forhold 

i forskningsrapportene, forvaltningsansvarliges og pressens framstilling og formidleing, og hvordan dette igjen 

kan rent prosessmessig tenkes å påvirke forbrukeradferd i reiselivsmarkedet. Det vi kan slå fast er at for 2010 

står forskningsrapportene sentralt i mediebildet (når og hva) etter Full City-ulykken, de står sentralt i 

miljøorganisasjonenes kommunikasjon om situasjonen i området og de står sentralt i pressens omtale av 

ulykken. I forhold til reiselivsmarkedet er det da to spørsmål relevante, nemlig om situasjonen slik den ble 

formidlet til publikum i 2010, og da først og fremst i nasjonale media, har ført til færre tilreisende?  

Vår vurdering er, at mediebildet som er formidlet i 2010, ikke har gitt grunnlag for at folk ikke skulle reise til 

området på grunn av forurensningen eller situasjonen etter forliset.  
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Figur 18. En illustrasjon av formidlingsforhold – Forskningsrapportene står sentralt i utviklingen av mediebildet etter 
Full City-ulykken. Relasjonen mellom disse og adferd i reiselivsmarkedet i området er kompleks og formidles som 
nyheter fra minst 3 typer kilder, forvaltningen, pressen og interesseorganisasjoner. 
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9  OMRÅDEAVGRENSING FOR STUDIEN –  KJERNEOMRÅDET,  INFLU ENSOMRÅDET OG 

REFERANSEOMRÅDET  

9.1 KJERNEOMRÅDET, INFLUENSOMRÅDET OG REFERANSEOMRÅDET 

Utviklingsforløpet for ulykken er viktig både for å klarlegge hvilke områder som ble rammet når og i hvilket 

omfang, og for å kunne følge utviklingen av et bilde som reiselivets potensielle kunder danner seg i løpet av 

dagene og månedene som fulgte etter ulykken.  

Den sentrale variabelen her er påslag av olje langs kysten. Pr. 10.02 2010 var den registrert som vist i Figur 19.  

Påslagssoner er merket med røde felt langs kyststripen. Nordøstover fra stedet der grunnstøtingen skjedde – 

Såstein – er det per 10.02 2010 registrert påslag til et stykke vest for Stavern i Larvik kommune. Sørvestover 

fra Såstein er det registrert betydelige påslag til og med Kragerø, og deretter punktvis ned til Tvedestrand. Det 

ble innen 12. august 2009 registrert oljepåslag utenfor Arendal og helt syd til Grimstad (Kystverket, 2009c), 

men disse var svært begrenset, punktvis og uten betydning for denne analysen. 

På denne bakgrunn fastlegger og kategoriserer vi det samlede området for analysen på følgende måte: 

Figur 19: Påslag på land av olje fra ”Full City”. Registreringer pr. 10.02 2010. Kilde: Kystverket. Kart: Østlandsforskning   
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 Kjerneområdet – det området som fikk den største belastningen i områder som er viktige i en 

reiselivssammenheng – er kyst og kystnære områder i kommunene Bamble, deler av Larvik og 

Kragerø 

 Influensområdet – området som fikk en punktbelastning i viktige områder for reiselivet – fastlegges 

innledningsvis til Risør kommune og Tvedestrand kommune. 

I tillegg til kjerneområdet og influensområdet har vi behov for referanseområder – dvs områder som likner 

disse (natur, reiselivstyper og nærhet til markeder etc) men som kun fikk et ubetydelig eller ingen påslag. Som 

referanseområder har vi valgt Nøtterøy og Tjøme i nord. Vi kommer utførlig tilbake til reiselivsinfrastrukturen 

i disse kommunene senere. 

 

Figur 20: Utsikt mot Bamble-landet fra Mølen i Larvik kommune. Mølen ble rammet av oljepåslag. 

Denne områdeavgrensingen ble  innledningsvis gjort relativt bred, for på den måten å være sikker på å få med 

næringsliv som muligens kan være berørt. Det vil være behov for å justere denne som en del av analysen. Den 

angitte områdeavgrensingen dannet en yttergrense og en antakelse av hvor sterkt berørt næringslivet i de 

forskjellige kategoriene områder ble. Ut fra denne områdeavgrensningen valgte vi å kontakte aktører i 

reiselivet for nærmere intervjuer og befaring forut for å gjennomføre den kvantitative delen av analysene 

(trafikk og økonomitall). Intervjuer og befaring identifiserte et behov for å revurdere (innskrenke) 

områdeavgrensingen for å få en større treffsikkerhet mht hvilke områder som har målbare effekter, og hvilke 

som ikke har det. For å foregripe noe, se kapittel 10.4 ”Justering av områdeavgrensingen for den kvantitative 

delen av analysen” (side 55) 

9.2 TILGJENGELIGHET FRA SENTRALE REISELIVSMARKEDER 

Kommunikasjonsmessig ligger området godt tilgjengelig til både fra landsiden, sjøsiden og fra luften. 

Europaveg 18 (E18) er gjennomgående bygd ut eller under utbygging til 4-felts standard fra Oslo-regionen og 

hit. Det er om lag 17 mil fra Oslo til Langesund i Bamble, og en kjøretid på i overkant av 2 timer. Tvedestrand 

nås i løpet av 3,5 timer fra Oslo. Det betyr at for Osloregionen er Bamblekysten å regne som innenfor 

dagsturavstand og helgeturavstand – på mange måter kan vi si at vi her er i fritids-Oslo.  
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Skjærgården, med strender, sva, klipper, holmer og skjær er da også et populært oppholdssted om sommeren 

enten man nyter den fra landsiden12 eller fra sjøsiden i båt. Området er viktig for fritidsbåtfolket, både lokalt 

og for Oslofjorden som sådan. Omfanget er vanskelig å fastslå13.  

Selskapet Color Line trafikkerer Danmark til Larvik. Larvik havn er en av de offentlige havnene i Norge, og er 

av de store fergehavnene i Sør-Norge. Havnen hadde i 3 kvartal 2009 170 fergeanløp i internasjonal trafikk – 

den fjerde største trafikktettheten i Norge for internasjonal fergetrafikk (SSB, 2009a). I tredje kvartal 2009 

fraktet fergene ca 270000 passasjerer over Larvik havn og ca 81000 personbiler, motorsykler og medfølgende 

tilhengere/campingvogner (SSB, 2009b).  

Nærmeste større flyplass er Sandefjord Lufthavn Torp. Sandefjord Lufthavn Torp har direkteruter til om lag 

40 destinasjoner i Europa. Torp hadde i 2009 ca 1,5 millioner passasjerer til utland, og ca 350000 på 

innlandstrafikk (Sandefjord Lufthavn, Torp, 2010). Fra Langesund er det 6 mil til flyplassen, og en knapp 

times kjøring.  

9.3 FRITIDSBOLIGER I OMRÅDET 

Undersøkelsesområdet er framfor alt et fritidsboligområde. Det er pr. januar 2010 registrert 17880 fritidsbygg i 

området. Av disse ligger 72% innenfor 1 kilometer fra kystlinja. Dette er også illustrert i kart (fig. 21), hvor 

hver fritidsbolig er representert med en sort prikk.  

Tabell 1: Fritidsboliger i kjerne- og influensområdet 

 Fritidsbygg i området etter avstand fra kystlinje:  

Fylke og kommune Max 1000 meter Mer enn 1000 meter Sum 

Bamble og Kragerø 5723 

79% 

1550 

21% 

7273 

100% 

Larvik 4141 

73% 

1526 

27% 

5676 

100% 

Risør og Tvedestrand 2982 

87% 

432 

13% 

3414 

100% 

SUM 12846 

72% 

3508 

18% 

17880 

100% 

Kilde GAB-registerdata pr. januar 2010. Analyse: Østlandsforskning.   

 

                                                      
12 Bamble selv har ca. 2.500 fritidsboliger, de aller fleste langs kysten mot sjøen. Vi kommer tilbake til fritidsboligene 
senere. 
13 Generelt kan vi si at Skandinavia er det området i verden med flest fritidsbåter. Norge (2001) og Sverige har 6 personer 
pr. fritidsbåt, Finnland 7. Til sammenlikning har Holland 40, Danmark 125, Tyskland 150 og Belgia 1000 personer pr. 
fritidsbåt.  Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1994 i forbindelse med opprettelse av skjærgårdspark i Kragerø og Bamble 
kommuner. Kragerø kommunes driftsenhet utgjør sammen med Bamble og Porsgrunn kommuners driftsenheter 
Telemark driftsområde. Tjenesten loggfører blant annet innsamlede mengder fra utplasserte avfallsdunker i skjærgården. 
Det kan i neste omgang gi et grovt grunnlag for en vurdering av endringer i fritidsbåttrafikken. En foreløpig vurdering av 
loggene viser at oppføringene ikke uten videre kan sammenliknes over tid.  
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 I utvalgskommunene er det skjærgården som er rekreasjonsområdet, og som tiltrekker både turister og 

fritidsbolighusholdninger.  

En viktig parameter er avstanden fra fritidsboligen til nærmeste registrerte påslag, og hvor stor andel av 

fritidsboligene som er berørt ved å ha påslag i sin nærhet. Hva som skal defineres som ”nærhet” er en 

vurderingssak. En rimelig grense er de fritidsbyggene som ligger i strandsonen – her definert som innenfor 

100-metersbeltet og rimelig nær 100-metersbeltet – vil velger å sette dette til 250 meter i luftlinje fra kystlinja.  

 Tabell 2 viser hvor mange fritidsboliger som ligger maksimalt 100 og 250 meter i luftlinje fra et registrert 

påslag: 

  

Figur 21: Fritidsbygg i utvalgsområdet per januar 2010. Kilde: GAB-registeret.  
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Tabell 2: Antall og andeler av fritidsboliger som er ”mest” berørt av oljepåslag. Kilde: GAB 2010, Analyse: Østlandsforskning 

 Maksimal avstand fra fritidsbygg til et registrert påslag: 

Fylke og kommune 100 meter 250 meter 

Bamble og Kragerø 

(Telemark) 

 

664 

av 3416 som er i 100-metersbeltet fra kyst – dvs ca 

19% 

1260 

av 8012 som er i 250-

metersbeltet fra kyst – dvs ca 

16% 

Larvik  

(Vestfold) 

 

174 

 av 1352 som er i 100-metersbeltet fra kyst – dvs 

ca 13% 

573 

Risør og Tvedestrand 

(Aust-Agder) 

 

88 

av 1784 som er i 100-metersbeltet fra kyst – dvs ca 

5% 

219 

SUM 1026 2052 

Kilde GAB-registerdata pr. januar 2010. Kystverket 2010 (påslagsdata). Analyse: Østlandsforskning.  

 

I undersøkelseskommunene er det i overkant av 1000 fritidsbygninger som ligger innenfor 100 meter fra 

registrerte påslag, og  i overkant av 2 000 enheter innenfor en avstand av 250 meter fra registrerte påslag Dette 

utgjør en varierende andel av fritidsbygg i strandsonen (dvs innenfor 100-metersbeltet ) i de forskjellige 

kommunene i utvalgsområdet. Det utgjør kun 5% av fritidsboligene i Risør og Tvedestrand under ett, og 19% 

i Bamble og Kragerø under ett.  

Virkningen for fritidsboligfolket er knyttet til fritidsfunksjoner og fritidsattraktivitet – som områdenes 

egnethet for bading, lek i strandsone etc. I reiselivssammenheng er dette av interesse i den grad det vil 

redusere bruken av fritidsboligene – siden det i neste omgang vil medføre redusert reiselivsbetinget forbruk i 

området. Vi ser at i Bamble og Kragerø er ca 1 av 5 fritidsboliger innenfor 100 meter av et registrert påslag, en 

betydelig andel. Andelen synker noe om vi utvider området av mest berørte til 250 meter fra registrert påslag 

(Tabell 2).  

I hele vårt analyseområde er det ca 3100 enheter som kan sies å være ”mest” berørt av oljepåslag – her 

definert som at påslaget er innenfor en distanse på 250 meter fra bygningen.  

Det vil nødvendigvis være spekulasjon å anslå evt. endringer i bruk som følge av påslaget. Som vi ser av Figur 

9 var temperaturforholdene rimelig gunstige i august, med middeltemperaturer over normalen. 

Vindforholdene var varierende, men antakelig nokså normale for årstiden. Det er i utgangspunktet ingen 

grunn til å tro at fritidsboligene ville være i bruk mindre enn en normalsituasjon uten oljepåslaget. Oljepåslaget 

kan ha ført til to effekter som må vurderes samlet: 

 Eiere tar en ekstratur for å sjekke skader i sitt nærområde  
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 Eiere reduserer normal bruk fordi umiddelbare områder er tilsølt. August er fremdeles en måned for bruk 

av fritidsbolig, både på helgebasis og ellers i uka.  

Den samlede effekten av slike antakelser kommer vi tilbake til i sluttrapporten høsten 2011 når det skal gjøres 

en sluttanalyse av økonomiske konsekvenser (se kapittel 1). 

9.4 NAUST, BÅTHUS, SJØBU 

Annerledes kan det være med bygningsobjekter som naust, båthus, sjøbu og brygger, som kan blitt gjenstand 

for øljesøl på bygningskropp. Tilsølte bygningskropper er gjenstand for erstatning, og i neste omgang for 

rensing og reparasjoner. Det siste kan skape en omsetning lokalt i form av innkjøp av varer og tjenester – det 

kan derfor være av interesse å vurdere hvor mange potensielle skadede bygningselementer som er i området.   

Med utgangpunkt i GAB-registeret kan vi finne hvor mange naust, båthus og sjøbuer som er lokalisert i 

påslagssonene – en rimelig definisjon av det kan være innenfor 25 meter av registrert påslag. Det er rimelig å 

anta at det til disse bygningsobjektene hører bryggeanlegg av varierende størrelse, og at det på det aktuelle 

tidsrommet for påslag (se Figur 19 )var båter fortøyd. Det er kun 43 bygninger av denne typen i 

utvalgsområdet som etter denne definisjonen er har potensielle skadeobjekter – vi kan kanskje anta at 

bygningselementer som er direkte eksponert mot sjø her kan ha skade. Om vi videre antar at det i 

gjennomsnitt lå to båter fortøyd, gir det et skadeomfang på ca 120 objekter – bestående av ca 40 deler av 

bygningskropper og ca 40 båter.  

Om vi anslår at hvert skadet objekt krever som et gjennomsnitt 5000 – 10000 NOK å restaurere til 

opprinnelig tilstand, gir dette en samlet restaureringskostnad på 600 000 til 1 200 000 NOK. Om vi antar at 

halvparten av dette omsettes i den lokale økonomien i form av varer og tjenester, betyr det en innsprøyting på 

mellom 300000 og 900000 kroner – altså et relativt lite beløp som det neppe er behov for å bearbeide videre 

som en viktig effekt.    
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10  KONTAKTER MED AKTØRE R I  UTVALGSOMRÅDET  

10.1 OM INTERVJUENE 

Vi gjennomførte medio desember 2009 og primo mai 2010 en besøksrunde med samtaler med et utvalg 

sentrale aktører i utvalgsområdet.  

Vi har intervjuet aktuelle overnattingsbedrifter i Bamble. I Kragerø og Larvik har vi også intervjuet de 

bedriftene som først og fremst var utsatt i forbindelse med de registrerte oljepåslagene.  Både i Bamble og 

Kragerø har vi hatt lange og grundige samtaler med næringssjefene, som i Kragerø selv har lang erfaring fra 

reiselivsnæringen. Det regionale og lokale destinasjonsselskapene er intervjuet, og vi har vært på flere 

befaringer i regionen.  

Hensikten med de innledende samtaler og befaring var: 

 å etablere kontakter,  

 å innhente inntrykk og umiddelbare erfaringer  

 å befare en del av de mest berørte områdene fra landsiden  

 å få innspill til hvilke bedrifter og aktører vi kontakter 

 å justere områdeforståelsen med hensyn til mulige konsekvenser av ulykken 

etter at den første fasen i oppryddingsarbeidet var gjennomført (desember 2009). Ved inngangen til 2010-

sesongen (mai 2010) ble samtaler/intervjuer og befaringer gjentatt for å vurdere/korrigere inntrykkene.. 

Informasjon fra aktørene benyttes på to måter: 

 som bakgrunnsmateriale og input til tolking av de kvantitative analysene (trafikktall og økonomitall) 

 som supplerende informasjon  

o om næringen 

o om opplevelser og erfaringer knyttet til ulykken – om type belegg (gjester, gjestedøgn)  

o om det er gjort særlige tiltak i forhold til markedet (markedsføring, produktutvikling etc) av 

enkeltbedrifter, næringens interesseorganisasjoner, kommunene og lignende) 

Det er ikke forutsatt at denne analysen skal behandle situasjonen til enkeltbedrifter eller aktører. Det er 

reiselivsnæringen med tilknyttede næringer som sådan som er tema her. Det betyr også at vi ikke publiserer 

referat fra enkeltsamtaler, men bruker resultatet fra samtalene i en oppsummering på næringsnivå.  
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10.2 HVEM OG HVA SOM BLE BESØKT FOR BEFARING OG SAMTALE 

Tabell 3: Hvem og hva som er besøkt i to runder med feltarbeid. 

Intervjurunde →  Medio  

desember 

2009 

Primo  

mai 2010 

Bedrift / aktør  

(alfabetisk ordnet): ↓ 

K: kjerneområdet 

I: Influensområdet 

R: Referanseområdet 

S: intervju / samtale (på stedet) 

B: befaring 

Bamble kommune K S S 

Breivikstranda Camping K B S (tlf) 

Jomfruland Camping K  S (Kragerø) 

Kragerø Fjordbåtselskap I  S 

Kragerø kommune I S  

Langesund bad K S S 

Nevlunghavn gjestgiveri K  S 

Nøtterøy / Tjøme R B  

Oddarne Sand Camping K  S 

Portør Hytteutleie I  S 

Portørtoppen Himmel & Hav I  S 

Risør kommune I S  

Rognstranda Camping K B S 

Skjærgården Quality Hotel K S S 

Telemarksreiser K / I  S 

Vertshuset Victoria K S S 

Visit Grenland K / I  S 

 

10.3 OPPSUMMERING AV INTERVJU OG BEFARINGER 

Det er tre hovedspørsmål som i denne omgang fokuseres på: 

 Hva forteller aktørene om gjestedøgn og besøk i sesongen og perioden etter ulykken (fram til medio 

desember 2009)? 

 Hva forteller aktørene primo mai 2010 om spesielle tiltak for å møte 2010-sesongen? 

 Hva viser en befaring om hvordan området presenterer seg fra et besøksperspektiv – er det preget av 

spor etter forurensing og ulykke?  

Denne oppsummeringen legger først og fremst vekt på hva som ble sagt om sesongen 2009, og opplevelsene, 

utviklingen og inntrykkene etter ulykken. Det regnskapsmessige belegget for eventuelle utsagn om tap eller 
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gevinst som følge av situasjonen vil bli behandlet på næringsnivå når økonomitall for 2010 foreligger neste år 

– se kapittel 1 for nærmere redegjørelse. 

10.3.1 Visit Grenland og Telemarksreiser 

Grenland er kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. I 1998 ble kommunene enige om å markedsføre 

Grenland samlet, noe som ble konkretisert ved opprettelsen av Visit Grenland (VG). Telemarkreiser (TR) er 

et markedsførings og salgsapparat for til sammen 130 medlemmer/andelseiere og dekker hele Telemark..  

VG mente at ulykken kun berørte de ytre deler av deres område – dvs Bamble. Det var i første rekke 

Langesund som fikk ”trøkket”.  Langesund handelsstand hadde gitt uttrykk for at det var full stopp i 

båttrafikken etter ulykken og at det hadde rammet omsetningen i handelsnæringa i sentrum – med unntak av 

serveringssteder som fikk kompensatorisk trafikk fra opprydningsmannskap og lignende.  

I Valle ble det også ”full stopp” – restaurant og butikk der hadde meldt om betydelig fall i omsetningen.  

Det var ikke registrert vesentlig problemer for campingplassene på grunn av forliset, antakelig fordi de har 

mye faste avtaler og sesongkontrakter. Rognstranda camping mener de fikk en nedgang på ”drop-in”-kunder 

som utgjør en del av deres grunnlag.  

VG planla ved inngangen til 2010-sesongen ingen ekstra markedsføringstiltak pga Full City. 

TR hadde ikke registrert negativ effekt av Full City-forliset og planla heller ingen markedsføringstiltak pga 

ulykken. Bookingsituasjonen ved inngangen til sesongen var som normalt. 

10.3.2 Bamble/Langesund  

Tre bedrifter gir et uttrykk for spennet i hvordan næringen i Bamble ble berørt – videre:  

 Quality Hotel&Resort Skjærgården gir uttrykk for at hotellet ikke ble vesentlig rammet av følgende av 

ulykken. Hotellet er beredskapshotell for kommunen og under operasjonene utover i august og september 

fikk hotellet mertrafikk for å huse mannskap. For 2009 kan det dreie seg om ca 300 gjestedøgn pga 

ulykken, som må kunne karakteriseres som ikke all verden. Hotellet har ikke endret sitt 

markedsføringsopplegg eller på annen måte endret produkter pga ulykken. Dette avspeiler nok at deres 

hovedmarkeder er kurs- og konferanse og yrkestrafikk som ikke er opptatt av dette. Sommersesongen er 

svært avhenging av ferie/fritidstrafikk fra familier med barn. Denne trafikken er først og fremst 

væravhengig, og helst dårlig badevær ute øker potensialet. Hotellet forventet i mai 2010 ingen svikt i 

denne trafikken for inneværende sesong pga ulykken. 

 Langsund Bad (LB) (29 rom pluss 40 senger i hytter) er opprinnelig et kurbad. LB har en strategisk satsing 

på mat og gjerne med en profil mot lokal mat – i den sammenheng er forliset og utslippet uheldig. Ferie- 

og fritidstrafikk er stammen i virksomheten men det arbeides med å øke kurs og konferanse-belegget og 

lokalt besøk. LB hadde fullt belegg i helgene fra før i 2009, og hadde en 50% økning i omsetning og 

resultat fra juli - dvs. før forliset. LB fikk en 80% nedgang i august hvorav 34% kan tilbakeføres til FC. 

Bedredskaps- /opprydnings- / journalistmannskap bodde her første dagene, men pga. booket belegg i 

helga og manglende infrastruktur (kun ADSL) ble mange borte, særlig media. LB gjennomfører salg av 
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hytter og leiligheter. Det var planlagt på høsten i fjor, men man valgte etter råd fra megler på avvente på 

grunn av profileringen som ulykken gav. LB arbeidet desember 2009 med en 'nå er det bra igjen-

kampanje' og var ved inngangen til sesongen 2010 fremdeles bekymret for omdømmet pga Full City. Ved 

inngangen til sesongen fikk LB jevnlig forespørsler om situasjonen. LB er vel den enkeltbedriften som ble 

hardest rammet av ulykken. Selv om ulykken skjedde på tampen av en sesong, er bedriften inne i en 

utviklingsprosess som sikter både mot økte volumer og nye markeder, herunder på tema ren natur, lokal 

mat etc. I forhold til dette rammer nettopp en ulykke som Full City en kjerne i strategien.   

 Vertshuset Victoria sentralt i 

Langesund (VV) øket omsetning 

med om lag 80% i august 2009 som 

følge av trafikk fra 

opprydningsmannskapet. Vanligvis 

er sesongen slutt 2. helga i aug. - og 

starter ca 1 juni. VV har 10 rom i 

tillegg til servering / spisested / kro. 

Næringssjefen i Bamble kommune 

mente i desember 2009 at det var ulike 

oppfatninger om hvor hardt området 

var rammet. Kommunen har igangsatt 

et omdømmeforprosjekt, i regi av Vekst 

i Grenland (næringsselskapet) med 

satsingsområdet 'Bo i Grenland' og 

omdømmeprosjektet – dette har vi 

omtalt i kapittel 6, side 25. Kommunen mente det var behov for å løfte omdømmet etter ulykken, og at 

områder som var preget av opprydningsarbeid måtte settes i skikkelig stand for turistisk bruk / friluftsbruk.  

10.3.3 Larvik kommune 

Som påslagskartet Figur 2, side 16 viser var det betydelige påslag av olje i området ved Helgeroa og 

Nevlunghavn. Bedriften Oddane Sand Camping kan brukes som et døme på hvordan ulykken berørte 

reiselivsnæringa langs denne delen av kysten.  

Oddane Sand Camping eies av KNA og har 370 vognplasser – i all hovedsak på 

langtidskontrakt. I tillegg har plassen 27 utleiehytter og 10 mål med strand. 

Stranda ble rammet av oljesøl, og det medførte at sesongen ble avbrutt 3 uker 

tidligere i forhold til et normalår. Plassansvarlig anslår selv en redusert 

omsetning på i størrelsesorden 150000 kroner som følge av bortfallet av 

trafikk.. Særlig er oppholdsbetinget handel i butikken utsatt da den faste 

trafikken uteblir. Ved inngangen til 2010-sesongen var det ikke synlige spor 

etter olje. Det var ikke planlagt særlige markedsføringstiltak for å adressere et eventuelt omdømmeproblem 

som følge av Full City.  

 

Figur 23: Oddane Sand 
Camping. Foto: KNA 

Figur 22: Langssund Bad i desember 2009. Foto: Birgitta Ericsson. 
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10.3.4 Kragerø kommune 

Mesteparten av handel osv i Kragerø kommune er avhengig av fritidsboligene, i antall tett oppunder 4000 enh. 

Kommunen, ved næringssjefen, hadde ikke holdepunkt for å hevde at det var endringer i bruken som kan 

tilbakeføres til ulykken. Kommunen har ikke registrert krav fra reiselivsnæringa i etterkant. 

Portør hytteutleie har 9 utleieenheter av forskjellig størrelse. Her fikk man avbestillinger fra tyskere etter og 

begrunnet med ulykken. Det var ved inngangen til 2010-sesongen uvanlig lite booking for mai 2010.   

10.3.5 Risør kommune 

Kommunen peker på at Risør ikke ble vesentlig fysisk berørt av utslippet, kun litt påslag på de ytterste skjæra 

nord i kommunen. I 2009 var det liten grunn til å forvente særlige konsekvenser i Risør etter ulykken.  

10.4 JUSTERING AV OMRÅDEAVGRENSINGEN FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV ANALYSEN 

Gjennomgangen av situasjonen for næringen gir grunnlag for en nærmere justering av områdeavgrensingen 

for så vidt det angår analyser av trafikktall (gjestedøgn og gjester) og økonomitall. Det sentrale med den 

kvantitative delen av analysen er å vise utviklingen i de områder som det er rimelig å kunne forvente har 

opplevd konsekvenser av ulykken. Gjennomgangen med aktørene viser at det i første rekke er grunnlag for å 

undersøke for de deler av næringen som har tilhold i Bamble kommune og Kragerø kommune. I tillegg må de 

sørvestre deler av Larvik kommune som er berørt av påslag av olje også medtas. Det er liten grunn til å tro at 

det er målbare konsekvenser for reiselivsnæringa i kommunene Risør og Tvedestrand. Dersom næringa i disse 

kommunene blir tatt med i de kvantitative analysene vil det kun bidra til å blåse opp tallmaterialet og kanskje 

tilsløre utviklingsforløp for næringa i de områdene som det er grunn til å tro er berørt. For de kvantitative 

analysene går vi derfor videre kun med Bamble, Kragerø og deler av Larvik kommune som kjerneområdet.  

Ingenting ved befaringene har gitt grunnlag for at Tjømes / Nøtterøys status som referanseområde skulle 

endres.   

Figur 24: Portør hytteutleeie. Foto: Portør hytteutleie.  
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11  GJESTEDØGN OG GJESTE R –  OPPDATERTE TALL  

11.1 KATASTOFETURISME? 

Det er rapportert studier som viser at katastrofer av denne type i seg selv kan skape trafikk av folk som vil se 

forurensningen, resultatene, havaristen osv (H. Molotch & M. Lester, 1975) – en slags katastrofeturisme.  

 

Figur 25: Det ble hengt opp advarsler ved sentrale innfallsporter til den forurensede delen av kysten – her bildet av en slik ved 
nedgang til Krogshavn i Langesund 4. mai 2010 – hvor det da foregikk en ny runde med opprenskning / vasking. På denne 
tiden var nyhetens interesse borte, og mannskapet hadde området for seg selv. Foto: Tor Arnesen  

Det ble tidlig meldt i pressen en form for katastrofeturisme også i dette tilfellet (Sandvik, 2009) – sannsynligvis 

av kort varighet hva angår perioden hvor dette var aktuelt. Det er videre grunn til å anta at det for det meste 

var lokalbefolkning og hyttefolket som sto for trafikken.  
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Det foreligger studier som viser at denne type turisme kan være av et omfang som er av betydning. Men 

betydningen er ikke først og fremst for reislivsnæringa i seg selv, men fordi den kan forstyrre arbeidet med å 

avverge, rydde opp etc, og fordi slike katastrofeturister kan utsette seg selv for fare og dermed belaste et 

allerede presset hjelpeapparat. Begge disse elementene er framhevet i en dansk erfaringsoppsummering etter 

orkanen som rammet særlig Skagerrak-bassenget i januar 2005:  

” Kystdirektoratet oplever ”katastrofeturisme” som et stigende problem, både i mængde og i graden af fare 

”katastrofeturister” udsætter sig for. Under orkanen kørte mange mennesker ud til Vestkysten og andre udsatte 

områder. Det medførte fastkørte biler i klitområderne, hvilket hindrede Kystdirektoratets arbejde, og der var trafikkaos 

i Thorsminde og Hvide Sande havne, hvilket begrænsede og vanskeliggjorde mulighederne for at udføre præventivt 

arbejde. Mange af disse mennesker udsatte sig selv for unødig fare, fordi de kørte fast i klitområder eller kørte i 

havneområder, hvor skiltningen var væk og vandstanden så høj, at kajkanten ikke kunne ses. ” 

(Beredskabsstyrelsen, 2005) 

Vi har ikke sett rapportert at det har vært problemer med omfanget at katastrofeturismen i forbindelse med 

”Full City” – noe som i seg selv er et signal om at omfanget har vært begrenset. Det er dog rapportert et 

tilstøtende problem ved at uregistrerte frivillige drev med oppsamling av olje uten nødvendig verneutstyr 

mm14. 

Katastrofeturister reiser til området på grunn av ulykken, mens ”vanlige” turister kan velge bort området på 

grunn av ulykken. Sett fra et rent reiselivesynspunkt vil katastrofeturisme derfor kunne avbøte frafall av 

”vanlige” turister, dvs turister som velger ikke å reise til området på grunn av ulykken. Det foreligger ikke data 

som kan gi grunnlag for å anslå omfanget av ”katastrofeturisme” knyttet til ”Full City”-hendelsen og derfor 

heller ikke i hvilket mon det har skjedd en slik utbalansering i dette tilfellet. I den grad det har forekommet 

noe tilsvarende, var dette først og fremst medias katastrofeteam som rykket ut. 

11.2 TALL OG NÆRINGEN 

I dette kapitlet tar vi for oss reiselivsstatistikk for kommunene som inngår i våre tre områder, kjerneområdet, 

influensområdet og referanseområdet.  Vi konkluderte forrige kapittel med at samtaler med bedrifter og 

reiselivsaktører i influensområdet viste at det ikke er grunn til å anta at reiselivsnæringa sør for Kragerø 

kommune i praksis ble berørt av ulykken.  

På grunn av begrensninger i offentliggjøring av tall som kan identifisere enkeltbedrifter er områdeinndelingene 

noe avvikende fra den inndelingen i kjerneområde, influensområde og referanseområde som er diskutert 

foran. Offentlige tall gir ikke alltid grunnlag for å operere med enkeltkommuner, og forskjellige inndelinger 

mellom kommuner kan gjelde for forskjellige segmenter i reiselivet.   

                                                      
14 Dette var tema i pressen – hvor det både ble rekruttert frivillige og hvor frivillige ble advart mot å operere på egenhånd 
(NRK Telemark, 2009). WWF understreker også behovet for kontroll i si rapport etter ulykken: ”WWF anbefaler at det bør 
gjøres grep for å sikre at opprensingsarbeidet ute i felt alltid følger HMSreglementet og i mindre grad beror på personlige initiativer. Alle som 
skal jobbe ute i felt i forbindelse med en oljevernaksjon skal etter krav i blant annet arbeidsmiljøloven ha  HMS - opplæring på forhånd, og 
riktig verneutstyr må alltid være tilgjengelig. Dette må på plass før neste ulykke. WWFs “Ren kyst!” kurs dekker kravene til HMS - 
opplæring i forbindelse med oljevernaksjoner - men dette alene dekker ikke behovene ved neste oljevernaksjon. Derfor mener vi HMS - 
opplæring bør nedfelles i beredskapsplanene slik at kurs fortløpende kan holdes for nytt personell i tilfelle av en aksjon.” (Sletner, Hatlen, 
Jensen, Meaas, & Fredriksen, 2010) 
Dette var også et tema på NFR sin konferanse i Program for samfunnssikkerhet og risiko i 2008: ”De profesjonelle snakker 
ofte om hvor viktig det er å samarbeide med frivillig sektor. På den andre siden er de skeptiske til såkalte ”katastrofeturister”. Så hvordan 
skal vi håndtere det, spurte Sundelius.” (Norges Forskningsråd, 2008) 



 

58 
 

 For Bamble kommune kan likevel alle tall presenteres for kommunen alene.  

 Hotellstatistikken kan oppgis for henholdsvis Bamble og Tjøme, men ikke for Kragerø, som må slås 

sammen med Porsgrunn. I hotellstatistikken dominerer nå Kragerø etter at det nye Quality-hotellet 

ble etablert i 2007. 

 Camping- og hyttegrendstatistikken får vi for henholdsvis Kragerø og Bamble, men ikke Tjøme, som 

slås sammen med Tønsberg og Nøtterøy. For vårt formål er dette relativt uproblematisk.,i camping-

/hyttegrendstatistikken er lokaliseringen til de ’ekstra’ inkluderte bedriftene relevant, bortsett fra ett 

appartementsanlegg i Tønsberg by. For det totale bildet har dette imidlertid lite å si.  

 

Da statistikken publiseres med et visst tidsetterslep er det selv i november 2010 litt tidlig å få med alle tall - og 

detaljerte nok - for sommersesongen 2010. Vi bruker derfor til denne underveisrapporten det som er 

tilgjengelig nå, og kompletterer tallene i sluttrapporten høsten 2011. 

11.3 STRUKTUR OG STATISTIKK 

Kystområdene i Bamble og Kragerø er typiske sommerferieområder for nordmenn (se kapittel 4).  

Volummessig dominerer trafikken fra de privateide fritidsboligene, mens antallet kommersielle overnattinger 

er relativt beskjedent sammenliknet med mange andre kommuner. Bamble har i størrelsesorden 70000 - 75000 

kommersielle overnattinger og Kragerø (sammen med Porsgrunn) ca 110000 - 120000 overnattinger i året. Til 

sammenlikning har f.eks. Bø i Telemark ca 175000, Tinn og Vinje hver seg ca 140000, og Larvik ca 500000 

kommersielle overnattinger i året (SSB/Statistikknett). 

Ferietrafikken består først og fremst av fast oppstilte campingvogner (på sesongkontrakter) og camping-

/utleiehytter på campingplassene. Disse bidrar til å forsterke den - om enn relativt lille - trafikktoppen som 

også hotellene kan registrere sommerstid. Sesongstrukturen ved de kommersielle overnattingsbedriftene i 

Bamble går fram av Figur 26.15 

                                                      
15 Det er grunn til å tro at det mangler tall fra en større campingplass i 2009: Camping- og hyttetrafikken er redusert 
primært for sesongkontrakter, fra 13 000 i 2008 til 3 000 i 2009. Svikten kommer allerede fra tidlig i sesongen og i juli, 
noe som ikke kan tilbakeføres til Full Cityforliset.  
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Figur 26 overnattinger i Bamble etter trafikksegment og måned. 2007 - 2008. Kilde: SSB/Statistikknett.com. 

Det er tre overnattingsbedrifter som dominerer hotellovernattingene i Langesund. Skal en dømme av disse 

tallene har ferietrafikken fått mindre betydning for denne typen bedrifter i de senere åra, mens yrkestrafikken 

har økt i 2009 og i 2010.  Med så få bedrifter kan imidlertid også den enkelte registreringsansvarlige sin 

’føringspraksis’ som input til offentlig statistikk gi store utslag i oppsummert trafikkbild16.   

Tilsvarende tall: 

 Figur 27 for Kragerø17   

 Figur 28 for Tjøme/Nøtterøy, som referanseområde  

Også i Kragerø syns yrkestrafikken å ha økt, særlig sommer 2010, mens det ikke er registrert i 

Tjøme/Nøtterøy.  

                                                      
16 Vi har f.eks. fått opplyst (i des. 2009) at en av bedriftene stort sett fører all trafikk som ferie-/fritidsbetingede 
overnattinger, mens den reelt sett utgjør om lag 50%, endret praksis der kan gi målbare endringer i registrert 
trafikkstruktur. 
17 Der vi må inkludere Porsgrunn da det ikke publiseres statistikk for Kragerø alene. 
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Figur 27 Kommersielle overnattinger i Porsgrunn/Kragerø etter trafikksegment og måned. 2007-2010. Kilde: 
SSB/Statistikknett.com 
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Figur 28 Kommersielle overnattinger i Tjøme/Nøtterøy etter trafikksegment og måned. 2007-2010. Kilde: 
SSB/Statistikknett.com 

11.4 TRAFIKKUTVIKLING DE SISTE 10 ÅRA 

Vi har sett på utviklingen i kommersielle overnattinger på hoteller og andre overnattingsbedrifter samt 

camping og hyttegrender i de ti siste åra. Det er viktig å ha lange tidsserier for å unngå å legge for stor vekt på 

mindre svingninger fra år til år. Vi har altså først og fremst sett på tall for kommunene som inngår i våre tre 

områder:  

 Bamble, 

 Kragerø 

 Tjøme/Nøtterøy 

Fra år 2000 fram til og med 2006 ble det årlig registrert 40000 - 70000 gjestedøgn ved hotellene i disse tre 

kommunene. Tallene for Kragerø er imidlertid slått sammen med Porsgrunn pga. konfidensialitetshensyn. 

Fram til 2006 domineres tallene av Porsgrunn, men i 2007 åpnet Quality Spa & Resort i Kragerø. Dette 

hotellet har 700 senger fordelt på 300 romenheter (Quality Spa & Resort Kragerø, 2010), noe som også vises 

godt i overnattingsstatistikken der trafikktallene er om lag doblet fra 2007 til 2009. Ellers i Kragerø er det 

Victoria hotell som er ’hotellet i byen’ med 33 rom (Visit Kragerø, 2010), og Villa Bergland som har både rom 

og leiligheter.  
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Etableringen av Quality Spa & Resort førte til en vesentlig oppgang i hotelltrafikken i Kragerø, men 

fordelingen mellom Porsgrunn og Kragerø går ikke fram av statistikken. Kapasiteten er i dag større i Kragerø, 

men belegget er antakelig mer jamt fordelt over året i Porsgrunn, slik at trafikkfordelingen er ikke 

nødvendigvis proporsjonalt fordelt med kapasiteten. I Tjøme har trafikken ligget i overkant av 40000 

gjestedøgn stort sett i hele perioden uten de store svingningene. I Bamble har trafikken de siste 4-5 åra ligget 

rundt 60000 gjestedøgn, men trenden har vært nedadgående fra første halvdel av 2000-tallet. (Figur 29.) 

I dette området er mye av den kommersielle ferie-/fritidsbetingede trafikken knyttet til campingplasser, 

campinghytter og hyttegrender. Vi har derfor sett hvordan utviklingen innenfor denne sektoren har vært i den 

samme perioden. På grunn av statistikktekniske forhold må områdeinndelingen avvike noe: Vi får separate tall 

for Kragerø alene, mens Tjøme er slått sammen med Tønsberg og Nøtterøy. Denne sammenslåingen har 

ingenting å bety for strukturen, da alle plassene bortsett fra ett appartementsanlegg (i Tønsberg by) har 

relevant beliggenhet. 

Det er registrert noe større svingninger fra år til år i denne sektoren enn i hotellsektoren. Det skyldes bl.a. at 

norsk ferietrafikk er preget av kortere planleggingshorisont og større væravhengighet enn både utenlandsk 

ferietrafikk og yrkesbetinget trafikk. Ikke alle bedrifter har heller alltid like gode rutiner for statistikkføringen, 

uten at vi vet om det er tilfelle her18. Tallene er også relativt beskjedne slik at enkelthendelser kan få store 

utslag i statistikken. For 2010 mangler dessuten tall for september (og ut året) unntatt for Bamble, der 

septembertallene for 2010 er registrert.  

Fram til 2006-07 er de registrerte gjestedøgnstallene for Tjøme/Nøtterøy om lag tre ganger så store som for 

Kragerø og Bamble. Fra 2005 falt imidlertid tallene til i overkant av 60000 gjestedøgn i 2007, til et nivå der de 

syns å ha stabilisert seg deretter. Tallene for 2010 er ikke sammenliknbare, da det fortsatt mangler noen 

måneder. Trafikken i Kragerø har i perioden ligget mellom 30000 og 40000 gjestedøgn, med enkelte større 

utslag helt mot slutten av perioden. I Bamble har det vært registrert i overkant av 20000 gjestedøgn i hele 

perioden, bortsett fra de to siste åra. Uansett hva nedgangen i 2009 skyldes, ser det også ut som om man kan 

registrere en reduksjon også i 2010 i forhold til tallene tidligere i perioden. (Figur 30.) 

                                                      
18 Det kan imidlertid se ut som om det mangler tall for en større campingplass i Bamble i 2009, men det kan også være 
feil i tallene fra SSB/Statistikknett.  
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Figur 29: Gjestedøgn ved hoteller o.a. overnattingsbedrifter etter ’område’ og år. Bamble, Porsgrunn/Kragerø og Tjøme. 2000 - 
2009. Kilde: SSB/Statistikknett.com. 

 
Figur 30: Gjestedøgn ved campingplasser og hyttegrender etter ’område’ og år. Bamble, Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy. 
 
 * For Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy er det tall tom. aug. 2010, for Bamble tom. sept. - ytterligere trafikk i 2010 må 
kunne ansees for å være minimal og ikke slå vesentlig ut i årstotalen (men sml. fotnote 15.). 2000 - 2009.  
 
Kilde: SSB/Statistikknett.com. 

Langtidstrenden for det kommersielle reiselivet i Bamble har i flg. tallene vært svakt negativ. Det har den også 

vært for camping og hyttegrender i Tjøme og Nøtterøy, men ellers har registrert kommersiell trafikk i området 

økt eller stagnert, grovt sett.  
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Ser vi nærmere på sommertrafikken som er den mest interessante i denne sammenheng, viser også den en 

stagnerende eller svakt tilbakegående tendens. Når det gjelder hotellene, er situasjonen i Kragerø sterkt preget 

av åpningen av det nye hotellet i 2007. I 2008 og 2009 var tallene på et stabilt høyt nivå, og det er ennå for 

tidlig å si hvor stor nedgangen i 2010 blir. Med en ’manko’ på ca 25000 gjestedøgn må det svært høyt belegg til 

i september for å oppveie den registrerte nedgangen i resten av sesongen. Det er likevel vanskelig å tolke 

langtidstrenden i tallene. Nye bedrifter kan trekke til seg gjester og trafikk som er preget av nyhetens 

nysgjerrighet, og som derfor kan være ’kunstig’ høy innledningsvis.  I Bamble og Tjøme har antallet 

gjestedøgn i sommermånedene mai-september vært konstant på ca 30000 gjestedøgn. (jfr Figur 31) 

 

Figur 31: Gjestedøgn ved hoteller og andre overnattingsbedrifter etter ’område’ og år. Bamble, Porsgrunn/Kragerø og Tjøme. Mai-
september 2006 - 2010.  
 
* I 2010 mai-august  
 
Kilde: SSB/Statistikknett.com.  

Camping- og hyttegrendtallene i Bamble har pendlet mellom 15000 og 20000 gjestedøgn i sommermånedene i 

perioden 2006 til 2010, og er i 2010 tilbake på samme nivå som i 2007 (som var en sommer med mye regn). I 

Kragerø ser svingningene ut til å ha vært store fra år til år. Fra 2007 har også trafikken i 

Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy vært stabil i underkant av 50000 gjestedøgn. (Jfr. Figur 32.) 
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Figur 32 : Gjestedøgn ved campingplasser og hyttegrender etter ’område’ og år. Bamble, Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy. 
Mai-september 2006 – 2010.  
* Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy har ikke med september i 2010. 
 Stiplet linje for Bamble er basert på registrert punkt for 2009 - heltrukket linje er interpolert mellom 2008 og 2010. 
Kilde: SSB/Statistikknett.com.. 

 

 

Figur 33 : Gjestedøgn ved campingplasser og hyttegrender etter ’område’ og år. Bamble, Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy. 
Mai-september 2006 – 2010. 
* Kragerø og Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy har ikke med september i 2010. 
 Stiplet linje for Bamble er basert på registrert punkt for 2009 - heltrukket linje er interpolert mellom 2008 og 2010. 
 Kilde: SSB/Statistikknett.com. 
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11.5 FRITIDSBÅTTRAFIKKEN 

Det er også mye fritidsbåttrafikk i området, både i form av lokale, fritidshusbrukere og ’langfarere’.  En del av 

fritidsbåttrafikken er altså å regne som en del av det kommersielle reiselivet. Det har vært vanskelig å få 

detaljerte gjestehavnstall, men vi har antall båter pr. døgn i gjestehavna i Kragerø for åra 2007-2009 og i 

Stavern for 2009. Belegget i disse gjestehavnene gikk fort nedover etter forliset, men fritidsbåttrafikken er 

svært væravhengig, og i Kragerø var belegget lavere i august både i 2007 og i 2008. Det kan skyldes både dårlig 

og godt vær. 
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Figur34: Antall båter pr. døgn i gjestehavna i Kragerø. 2007-2009. Tidspunkt for forliset er merket med et rødt kvadrat. 
Kilde: SSB/Statistikknett.com (Tallene på x-aksen angir uke nummer og dag nummer ik uka - 6=lørdag.) 

 
Figur35: Antall båter pr. døgn i gjestehavna i Kragerø og i Stavern i 2009. Tidspunkt for forliset er merket med et rødt 
kvadrat. Kilde: SSB/Statistikknett.com (Tallene på x-aksen angir uke nummer og dag nummer ik uka - 6=lørdag.) 

11.6  OPPSUMMERING AV STATISTIKKEN  

Reiselivsvirksomheten i området er framfor alt preget av nordmenns feriebruk av området i 

sommermånedene. Det er særlig de privateide fritidsboligene som bidrar med de store gjestevolumene.  

Langtidstrenden for det kommersielle reiselivet i Bamble har, i flg. tallene, vært svakt negativ. Det har den 

også vært for camping og hyttegrender i Tjøme og Nøtterøy, men ellers har registrert trafikk i våre områder 

enten økt eller vist en stagnerende tendens, grovt sett. Både i Bamble og i Kragerø syns yrkestrafikken på 
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hotellene å ha økt, men det er ikke registrert i Tjøme/Nøtterøy. Det kan ha sammenheng med trafikkvolum 

som etterarbeidet etter forliset gav, men er ennå for tidlig å si. Tallene for hele året 2010 er heller ennå ikke 

publisert, slik at det er ikke grunnlag å trekke noen konklusjoner verken på kort eller lengre sikt om evt. 

volummessige effekter av forliset.  

Vi har i dette avsnittet utelukkende sett på volumtall, dvs. gjestedøgn, ved de kommersielle 

overnattingsbedriftene. Gjestedøgn kan indikere mulige effekter, og evt. endringer i attraktivitet og 

attraksjonskraft. Varige endringer må måles over tid både bakover og framover fra hendelsestidspunktet, og 

pr. i dag fins ikke nok tallmateriale til dét.  

Det avgjørende er til syvende og sist er imidlertid om det kan registreres effekter på bedriftenes økonomi som 

kan tilbakeføres til forliset. De bedriftsøkonomiske regnskapene for 2009 blir offentliggjort i september året 

etter, og er stort sett tilgjengelige for ’våre’ bedrifter. Det vil ikke være mulig å registrere evt. regnskapsmessige 

effekter før tidligst i 2010-regnskapet, som altså ikke er tilgjengelig før ut på høsten 2011 (jvf Kapittel 1).  
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12  ØKONOMITALL FOR REISELIVSSNÆRINGEN OG TILKNYT TEDE NÆRINGER  

Økonomitall som kan gi informasjon om utviklingen i næringa før og etter ulykken er ikke tilgjengelig før 

høsten 2011 for 2010-sesongens vedkommende. Vi har gjennomført en analyse av tallmateriale for de siste 

årene som leder opp mot ulykken, som vist i påfølgende figurer. Vi har her delt i to grupper 

 området med antatt målbare konsekvenser – Bamble, Kragerø og deler av Larvik (Nevlunghavn og 

Helgeroa) (se også kapittel 10.4, side 55) – i figuren kalt influensområdet som vi der har slått sammen med 

kjerneområdet   

 referanseområdet Tjøme og Nøtterøy (område som ikke er berørt)  

Analysene er delt i tre typer bedrifter: 

 Attraksjons- og aktivitetsbedrifter 

 Overnattingsbedrifter 

 Serveringsbedrifter 

Vi går i denne omgang ikke inn på en analyse av disse tallene og grafene. Det blir en oppgave når 2010-tallene 

foreligger og blir innholdet i sluttrapport i 2011.  



 

70 
 

 
Figur 36: Økonomitall for attraksjons/ og aktivitetsbedrifter i influensområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: 

Brønnøysundregisteret / Ravn info 

 
Figur 37: Økonomitall for attraksjons/ og aktivitetsbedrifter i referanseområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: 

Brønnøysundregisterene / Ravn info 
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Figur 38: Økonomitall for overnattingsbedrifter i influensområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: Brønnøysundregisterene / 

Ravn info. 

 

Figur 39: Økonomitall for overnattingsbedrifter i referanseområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: Brønnøysundregisterene / 
Ravn info. 
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Figur 40: Økonomitall for serveringsbedrifter i influensområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: Brønnøysundregisterene / 

Ravn info. 

 
Figur 41: Økonomitall for serveringsbedrifter i referanseområdet for perioden 2005 – 2009. Kilde: Brønnøysundregisterene / 

Ravn info. 

Dette tallmaterialet vil danne grunnlag for å ta stilling til økonomiske konsekvenser for næringen i de berørte 

områdene så snart tallmaterialet for 2010-sesongen foreligger.  
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