
Camilla Ilmoni & Svein Spjelkavik
Lofotrådet 29. april 2021







Bakgrunn

Team

Opplevelsen

Ringvirkninger
Kostnader
Finansiering

Veien videre







Foto: Marten Bril





26. Mars 2021
The Whale er omtalt som prioritert 
prosjekt i Stortingsmeldinga 
"Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid":

Dei komande åra vil Kulturdepartementet difor prioritera 
investeringssøknader som kan lyfta kystkulturen si 
historie. I fyrste omgang gjeld dette seks prosjekt 
Kulturdepartementet har motteke søknadar om, og som 
alle har vore handsama av og fått positiv vurdering frå
Norsk kulturråd.

1. SKREI Vågan
2. The Whale Andøy
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Kuleste prosjektet

The Whale vil bli en sterk attraksjon for Norge, 
ikke bare for Nord-Norge og Vesterålen.

Bente B. Holm
Reiselivsdirektør, Innovasjon Norge
20. november 2020



Reason to go - reason to stay

The Whale vil være en «reason to go» og en «reason to 
stay». Det er et utrolig spennende prosjekt som 
forsterker den allerede solide merkevaren som 
hvalsafari er. Denne typen satsinger må på plass for å 
løfte reiselivet i regionen vår.
Ikke vær redd for at dere ikke har en heiagjeng og 
ambassadører i Lofoten. 

Remi Solberg
Ordfører Vestvågøy kommune
Ordførersamtale, oktober 2020 











ILLUSTRASJON: MIR, BERGEN.

Artikler i verden 2020

• 33 land

• 203 unike artikler

• > 500 mill potensielle lesere



The Whale will be Norway’s 
next stunning visitor attraction



Norway is getting a ridiculously cool new 
whale-watching attraction.



Norway’s Vesterålen islands are often
ignored by visitors in favor of the much 
more famous Lofoten to the south. 
Yet this Arctic archipelago does offer 
one thing that Lofoten doesn’t.

It’s one of the best places in the world 
to spot whales in the wild.



«Digital native» eller
«Digital immigrant»?



Footprint of 
The Whale

Samarbeidsprosjekter 
nasjonalt og internasjonalt
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Lokale ringvirkninger av The Whale, 
reiseliv og handel i Andøy kommune (mnok)









www.thewhale.no



Norwegian Travel Workshop Digital

• Arena for å få kontakt med mange turoperatører/incoming-operatører

• 38 avtaler med både turoperatører og incoming-operatører

• 14  land: Tyskland, Nederland, Spania, Frankrike, Italia, Russland, Japan, 
Kina, India, Brasil, Island, Danmark, Sverige, England

• Alle har lest og hørt om The Whale !

• Stor interesse, store forventinger

• «Must see» – opplevelse

• Klar til å selge! 



«I havet henger alt sammen ... 
Når hvaler kommer fra dypet, 
slipper de ut masse bæsj. I bæsjen 
er det stoffer som smådyr spiser, 
fisker spiser smådyrene og vi spiser 
fiskene. De sa at hvis vi tok vekk 
hvalene, ble det mer fisk til 
menneskene. Men det ble mindre 
fisk, for uten hvalbæsj, ble det 
mindre liv i havet.»

•Elliot Meier 9 år, Andenes




