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Sammendrag
Prosjektet utforsker hvordan kommunene kan legge tilrette for 
framtidas bygdeturisme, gjennom å la innbyggerperspektivet 
ligge til grunn for stedsutvikling og reiselivet. Det har vi gjort 
gjennom å arrangere innbyggerverksted, som er et form for 
drop-in folkemøte, i tre av kommunenes bygder. Her har vi 
bedt innbyggerne reflektere over verdier, utfordringer og 
drømmer for lokalsamfunnet, og hvordan reiselivet passer inn i 
denne tematikken. 

Dette dannet grunnlaget for ukentlige verksteder vi har hatt 
med kommunene, hvor vi har jobbet sammen for å komme opp 
med konsepter som kan løse utfordringer og styrke verdiene 
bygdene har i dag. 

Leveransen er en portefølje med løsninger og retninger for 
hvordan kommunene, lokalsamfunnet og næringslivet kan 
skape et reiseliv som tar bedre vare på og styrker bygdene. 
Porteføljens tiltak har en sammenheng og bygger på 
hverandre, i tillegg til å ha overføringsverdi til andre bygder og 
en plan for realisering. En viktig del av leveransen er også 
læring og metodeutvikling, både for kommunene og 
designteamet.

Lokalt ByråGnist 2022 - Kontekst



02 Kontekst
Tre bygder med like, men ulike 
utfordringer

Kommunene Sogndal, Luster og Aurland 
Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation



Kulturvern som styrke 
og begrensning

Lokalt ByråGnist 2022 - Kontekst

I indrefileten av Sognefjorden ligger bygdene Undredal, 
Solvorn og Fjærland i hver sin kommune. Dette er 
fantastiske småsteder å besøke og bo, men i løpet av en 
kort turistsesong mangedobles folketallet seg. Selv om 
det er trivelig med besøk, kan trafikken av busser, 
bobiler og mennesker slite i stykker både infrastruktur, 
natur og velviljen til folka som bor der. 

Flere av de besøkende blir heller ikke så lenge av 
gangen, og i noen tilfeller reiser de videre uten å legge 
igjen særlig mye penger i det lokale næringslivet. 

Bygdene er også unike i sin sterke historie, og med det 
følger en del vern. I tillegg ligger bygdene fint innklemt 
mellom fjord og fjell. Samlet sett så gir dette også veldig 
klare fysiske begrensninger for hva man kan og ikke kan 
gjøre, både i offentlige tiltak og private initiativ.



Frivillighet og reiselivet 
som viktige bærebjelker

Lokalt ByråGnist 2022 - Kontekst

Dette er riktignok levende bygder med et sterkt 
organisasjonsliv. Undredal som eksempel har kanskje 
bare 60 fastboende innbyggere, men klarer allikevel å 
ha en nærbutikk i drift året rundt, som avbildet her. 
Dette er kanskje ikke det første man tenker på når det 
kommer til fremtid og reiseliv, men det interessante med 
Undredalsbui er hvordan kommune og stat, gjennom 
Merkur-programmet under Kommunal- og 
distriktsdepertamentet, private og offentlig eide 
bedrifter, lokale reiselivsaktører, lojale innbyggere som 
handler i egen bygd og turister som elsker geitost og 
Smash sammen gjør nærbutikken til et funksjonelt og 
sosialt element i bygda. 

Det er også veldig tydelig for innbyggerne hvordan den 
intense turistsesongen gir grobunn for tilbudene de har. 
Så spørsmålet blir ikke for eller mot besøkende, men i 
hvilket antall, tempo og format.



03 Prosess
Fra feltstudier og innbyggerverksteder 
til samskaping og raffinering

Kommunene Sogndal, Luster og Aurland 
Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation



Strategier, planverk 
og møter med bygdene

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Strategier, planverk, bilder av bilen?

Som grunnlagsdokumenter har vi lest oss opp på arbeid 
som er gjort i forkant av prosessen, lokalt planverk og 
analyser, i tillegg til nasjonale reiselivsstrategier. Dette 
anser vi som viktig for å prøve å unngå å tråkke i 
oppgåtte spor eller måtte krige med storpolitikk. 

Hovedgrunnlaget i vår prosess bygger riktignok på en 
ukes feltstudie i de tre bygdene med workshops 
sammen med innbyggere. Derfra har vi analysert funn, 
utvikla konsepter og raffinert disse sammen med 
kommunene.



Drop-in folkemøte

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Innbyggerverksted er en egenutviklet metode som kan 
kalles et drop-in folkemøte for innspill. Men i stedet for 
at alle møtes i et stort rom, hvor ikke alle får sagt sin 
mening, har vi heller ei løype hvor innbyggerne 
diskuterer ulike tema. Svar og innspill blir skrevet på 
post-it-lapper. På denne måten sørger vi for at alle 
innspill kommer med og ikke et fåtall bli hørt. Av erfaring 
vet vi også at samtalene rundt tematikken blir langt mer 
balansert når innbyggere også ser andres innspill 
skrevet på en lapp, uten å kjenne avsenderen. 

Løypa bestod av seks stasjoner, hvor vi ba innbyggerne 
reflektere over hva som er det beste med bygda deres, 
hvilke utfordringer eller bekymringer de har og hva slags 
drømmer eller muligheter som finnes der. De siste 
stasjonene kartla hvordan innbyggerne tenkte at 
reiselivet passet inn i dette.



Deling og dialog

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Tilsammen hadde vi besøk av 82 deltagere, som har 
lagt igjen rundt 900 lapper, eller innspill. 82 deltagere 
høres kanskje ikke allverdens ut, men det utgjør altså 
17% av innbyggertallet på tvers av bygdene. Post-it-
lappene i seg selv har en verdi, men det viktigste er 
samtalene rundt og måten vi opplever en bedre dialog 
om de ulike temaene. Lappene blir på mange måter et 
verktøy for oss som fasilitatorer å huske disse 
samtalene etter verkstedet. 

Dette innblikket i hverdagslivet i bygda er gull verdt for 
oss, og kommuneplanlegger Oliver som vi ser avbildet, 
hvor man både kan ta for seg utfordringen, reflektere 
over mulige løsninger og få det tegna disse inn i 
kommunekartet.



Analyse

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Dataen vi sitter igjen med er altså 82 samtaler, en haug 
med lapper, bilder og inntrykk, som igjen må bearbeides 
til noe konstruktivt. På dette punktet i prosessen 
begynte vår rekke med ukentlige verksteder sammen 
med kommunene. 

Først analyserte vi innspill og inntrykk på leting etter 
trender og interessante funn. Det er viktig å huske at 
dette er en kvalitativ- og ikke en kvantitativt eller 
statistisk øvelse. Det gjør oss friere i vektingen av 
innspill i et forsøk på å prøve å se sammenhenger og 
mulighetsrom. Dette lot oss koke ned en ganske stor 
mengde innspill til konkrete nøkkelinnsikter og 
prioriteringer for veien videre.

Bilde Innsikter fra kommunen, Lokalt Byrå og innbyggerne selv



Konseptarbeid

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Derifra kunne vi generere idéer basert på og forankra i 
disse innsiktene. Konseptene kunne være små og 
konkrete eller dekke større overordnede retninger som 
ville innebære en serie med nye prosjekt. 

Av 32 konsepter valgte vi ut eller slo sammen til 3 
konsept for hver bygd som kunne tas videre til testing. 
Her har vi valgt å spre konseptene på tvers av de tre 
bygdene, samtidig som de har overføringsverdi til 
hverandres problemstilling. På den måten sikrer vi at vi 
utforsker flere ulike områder innenfor prosjektrammene. 

Eksempelvis er parkering en utfordring for alle bygdene, 
men Solvorn er bygda som fokuserer på å teste 
parkeringsløsninger. Undredal derimot tester alternativ 
offentlig transport, mens Fjærland tester parkering som 
finansieringløsning for lokal stedsutvikling. 



Testing

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

For å samle noen tidlige signaler knyttet til muligheter, 
har kommunene tatt med konseptene sine til avdelinger, 
aktører eller innbyggere vi så på som viktige perspektiv. 
Her spurte vi dem om hva som skal til for at de ulike 
konseptene lykkes. En slik test er ikke ment som en 
fullverdig prototype eller å få et tydelig ja- eller nei-svar, 
men en anledning til å få noen pekepinner og justere 
kursen vi har lagt oss på, før man eventuelt går videre til 
prototyping. 

Man lærer nemlig veldig mye, veldig fort om du tar med 
et konsept til en reiselivsaktør og spør om 
lokalbefolkninga kan få sitte på med turistferga deres til 
en billig penge… (noe som for øvrig var fullt mulig å få til 
allerede neste dag.)

Bilde Utdrag fra justeringsverksted etter testing.



Synergier og 
prioritering

Lokalt ByråGnist 2022 - Prosess

Å invitere inn andres perspektiv gjør 
også at man fort kan gjøre 
justeringer og lete etter synergier. 

Som eksempel kan det være enkelt 
å tenke nytt rundt finansiering 
gjennom parkering, men kanskje 
mer krevende å få lov til å ta i bruk 
næringslokaler. Men det ene kan jo 
låse opp det andre og legge tilrette 
for nye konsept på veien.

Bilde Strategisk plan på tvers av konsepter med synergier for Fjærland



04 Løsningsportefølje
En samling konsepter som sammen 
bidrar til bærekraftig utvikling

Kommunene Sogndal, Luster og Aurland 
Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation



Lokalt ByråGnist 2022 - Løsningsportefølje

Format
I alt leverer prosjektet en portefølje på 10 konsepter. Vi tror ikke det 
finnes én silver bullet som løser problem, og derfor representerer 
disse konseptene en sammenhengende retning for kommunene, 
næringslivet, innbyggere og frivilligheten inn i en fremtid som kan 
ivareta og styrke lokalsamfunnene. Formatet på disse konseptet er: 

1. En forside som forklarer konseptet overordnet gjennom å stille 
spørsmålet hva om, for så å gå inn i hva løsningen innebærer. 

2. Deretter forankres konseptet i innspill fra knnbyggerverkstedet, 
men fokus på utfordringer og verdier, samtidig som man ser hvilke 
involverte aktører som er relevante for konseptet. Her har vi også 
laget en enkel plan på hvordan den innledende testingen kan foregå 
for å få flere svar. 

3. Den siste siden forankrer konseptet i frø eller drømmer fra 
knnbyggerverkstedet, samtidig som man har et eksempel til 
inspirasjon. 

På de neste sidene vil man kunne få et innblikk i hva framtidens 
bærekraftige bygdeturisme kan innebære.

1

2

3



Undredal
I Undredal har man lagt bedre tilrette for hvordan turistene 
reiser. Gjennom et samarbeid mellom kommune, fylket og 
reiselivsaktører kommer tilreisende nå i større grad 
fjordveien og går i land til fots. Dette har også styrket 
kollektivtilbudet for innbyggerne, som gjennom en egen billett 
kan bruke ferja og er mindre avhengig av bil og åpne veier for å 
reise på jobb eller hente i barnehage. 

Når flere besøkende kommer i land på ett punkt er det også 
lettere å tilby opplevelser. Her kan du lettere oppleve Undredal 
enten du er der i 1 time, 3 timer eller til neste dag. Dette har 
skapt rom for en landbruksturisme i mer ordnede former. 
Ikke alle bønder liker å ha turister inn på tunet sitt. Men med et 
mer organisert samarbeid kan man gjete både geiter og 
besøkende på en bedre måte. 

Nye tilbud kommer også til. Selv om det er mye å tenke på når 
bygda di er fredet, går det lettere når kommune, 
organisasjoner og innbyggere har etablert nettverk for å 
lære og hjelpe hverandre frem i reguleringsjungelen.

Lokalt ByråGnist 2022 - Konsept



Solvorn
Bygda Solvorn har også funnet måter å aktivisere deler av 
bygda som nå ligger under vern, hvor det å styrke og utvikle 
de historiske småveiene sammen med bygdelaget har vist 
seg som veien fremover for ei lita trang bygd, både for tilbud, 
aktiviteter og mobilitet. 

Dette styrkes gjennom å utnytte at turistsesongen er kort og 
ta midlertidigheten i bruk som en strategi for å teste et 
bilfritt bygdeliv. Enkle tester av trafikale løsninger har gjort at 
tiltak treffer bedre og tilbud i sentrum kan nå utvikles uten at 
trafikksikkerheten er en like stor trussel. 

Denne testen av midlertidighet har også smittet over i hvordan 
de sentrale parkeringsplassene på kaia nå kan bli en 
testarena for nye tilbud for både besøkende og 
fastboende. Å gi fra seg parkeringsplasser blir lettere ved å 
oppleve hva man kan få i gjengjeld.

Lokalt ByråGnist 2022 - Konsept



Fjærland
Mer nytte av parkeringsplassene har også Fjærland fått. Der 
hvor bobilturister før stod gratis i stedet for på campingen, går 
nå overskuddet av parkeringsavgiften til et eget fond for 
stedsutvikling i bygda, forvaltet av det lokale bygdelaget. 

Denne finansieringa og et samarbeid med næringsavdelinga 
til kommunen har nå gjort at tomme bygg i sentrum av 
Fjærland har blitt en plattform for å teste nye konsept. 
Dette skaper inntekt i turistsesongen, men også flere tilbud for 
innbyggere når hverdagsroen senker seg. 

Riktignok har dette økt besøkstallene til bygda, men fondet 
tilrettelegger for at den økte trafikken i større grad tas til 
fots eller med sykkel. Dette gjør det lettere for myke 
trafikanter å ferdes i en bygd med større avstander, både rundt 
i bygda og opp på turstiene.

Lokalt ByråGnist 2022 - Konsept



05 Veien videre og refleksjoner
Om samarbeid med designere, på tvers 
av kommuner og sektorer

Kommunene Sogndal, Luster og Aurland 
Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation



Plan for realisering og 
prototyping

Lokalt ByråGnist 2022 - Veien videre og refleksjoner

Innspillene fra aktørsamtalene har gitt oss muligheten til 
å justere kurs for konseptene videre og vekte hva vi 
ønsker å få testa i en prototype. Vi er så heldige å ha fått 
støtte fra DOGA sin ordning for inkluderende design. 
Disse midlene vil ta prosjektet over i en ny fase hvor  vi 
sammen med kommunene gjennomfører én prototype i 
hver bygd. 

Prosessen i å planlegge dette er allerede i gang, og 
målet er at prototypene skal gi et enda bedre 
beslutningsgrunnlag for hvordan å ta konseptene videre 
ut i en eventuell pilot. Parallelt med dette jobber vi også 
for å bygge forståelse for og kompetanse for testing 
internt i kommunene.



Refleksjoner fra 
kommunene

Lokalt ByråGnist 2022 - Veien videre og refleksjoner

Avsluttende refleksjoner fra kommunene er at 
prosessen har vært ressurskrevende, men lærerik. 
Prosessen har fungert godt og vært samskapende, 
hvor Lokalt Byrå har stått for fasiliteringen og innholdet 
har blitt skapt sammen. Det å være så tett på prosessen 
og overgang fra fase til fase har også vært lærerikt for 
videre arbeid i kommunene, særlig om metodebruk og 
innbyggerinnvolvering. 

Oppsummert sier kommunene at de er glad for at de 
søkte sammen på Gnist, valg av leverandør-team og at 
vi har søkt om videre støtte sammen.



Refleksjoner fra 
designerne

Lokalt ByråGnist 2022 - Veien videre og refleksjoner

For oss som leverandør-team har det vært en ny og lærerik erfaring å 
skulle jobbe med tre ulike kommuner i én prosess. Selv om de deler 
utfordring og region er dette tre ulike organisasjoner, med ulike 
ressurser og utgangspunkt. Selv om vi har jobbet samskapende med 
kommuner fra før, er det alltid gøy å se hvor mye bedre resultatet blir 
når kommunen er med hele veien. Vi så for eksempel at kommunene 
som hadde representanter fra flere avdelinger tilstede under 
innbyggerverkstedene kunne bedre fange opp innspill på tvers av 
sektorne fra innbyggerne. Og det blir det jo en del av, da innbyggernes 
perspektiv, hverdagsliv og utfordringer ofte ikke passer inn i de pene 
organisasjonskartene man har brukt mye tid på å sette opp. 

Vår jobb er først og fremst som fasilitatorer for å hjelpe med å 
strukturere all den kunnskapen og kompetansen som allerede bor i 
administrasjonen. Som designteam har vi også benyttet anledningen til 
å se på prosessen som en investering i form av videreutvikling av egne 
metoder. Samt test av mer sparsommelige måter å reise på som 
konsulenter. Bilde Lokalt Byrå i solsteika like før avreise i van til Sogndal, Luster og Aurland



Hva koster dette, 
sånn egentlig?

Lokalt ByråGnist 2022 - Veien videre og refleksjoner

   Lokalt Byrå AS | Foretaksregisteret NO 917847630 MVA | hei@lokaltbyraa.no | Tlf. 95284407 

Retur:
Lokalt Byrå AS
Larsvollen 17
9046 OTEREN

Stiftelsen Design og Arkitektur Norge
Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Beskrivelse Enhetspris Antall Mva Sum

Timer 
Forberedelser og gjennomføring av 3 
innbyggerverksted, forberedelser gjennomføring av 
verksted med kommunene, samlinger, produksjon av 
materiale, prosjektorganisering

1 200,00 402 25 % 603 000,00

Eksterne aktører 30 000,00 1 25 % 37 500,00

Reisekostnader 
Reise til Gnist-samling, én ukes feltstudie (i bobil)

9 143,00 1 25 % 11 428,75

Netto 521 543,00
Mva 130 385,75

Å betale 651 928,75

Alle beløp er oppgitt i NOK

Forfallsdato 24.10.2022
Kontonr. 1503 80 99628
Å betale 651 928,75

Fakturanr. Kladd
Dato 10.10.2022
Kundenr. 10004

Vennligst oppgi fakturanummer ved betalingFAKTURA

KL
AD
D

Gnist er en ressurskrevende prosess som ber om leveranser langt 
over hva den betaler for. Avbildet er en fiktiv faktura som gir et 
estimat for hva en slik prosess egentlig ville kostet. I alle fall om 
resultatet skulle være en samskapende prosess som bygger 
kompetanse i kommunene og leverer 10 testede konsepter med 
plan for realisering, i tillegg til idéskisser for senere bruk. 

Vi mener dette er hva distriktskommuner har behov for å få ut av 
en slik prosess. Man kan alltids nedskalere prosessen, men vi 
frykter det eneste man da hadde fått igjen er en fin presentasjon 
med løse idéer uten en måte for kommunene å ta dette videre eller 
overføre metodikken til andre prosjekter. Og fine presentasjoner 
løser ikke samfunnsutfordringer. 

Vi mener at merverdien ligger i hva en slik endret arbeidsmetodikk 
og ny kompetanse kan gi på sikt. Som designere ønsker vi å 
fortsette å videreutvikle egne metoder og se hvordan vi kan drive 
enda mer nøkternt enn å reise på feltstudie i bobil. Men vi trenger 
også at forvaltninga vrir den mentale bryteren fra å se på dette 
som en kostnad til en investering.

Kollasje Vi må skru den mentale bryteren fra å tenke kostnad til å tenke investering



06 Vedlegg
Nøkkelinnsikter og løsningsportefølje

Kommunene Sogndal, Luster og Aurland 
Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation



1: Verdi i dag

Lokalt ByråGnist 2022 - Vedlegg / Nøkkelinnsikter

Lokalt engasjement - Aktive lag, foreninger og naboskap 
• Undredalsbui og Hansaløa er et nav i lokalsamfunnet og viktig møteplass, særlig i 

månedene med lite aktivitet. 
• Solvorns bygdelag er en aktiv kulturbærer og arrangør. 
• Fjærland har en gjennomgående stolthet over alle aktørene som opererer i bygda, i 

tillegg til aktivt bygdelag. 

Sesongvariasjoner - Aktivitet på sommeren, ro på vinteren 
• Sommersesongen i Undredal gjør at lokale bedrifter kan utvide tilbudet og klare seg 

gjennom vinteren 
• Solvorn blir ei levende badebygd med småbyliv på sommeren, akkurat nok til at 

vintersesongen ønskes velkommen 
• Fjærland har en rik historie for sommerturisme som har gitt bygda tilgang på penger 

og ny teknologi som strøm og telefon 

Den urbane bygda - Det er i sentrum ting skjer, men naturen og roen er alltid tett på 
• Undredals geografi gir den sterkeste følelsen av tetthet, selv om det ikke er et stort 

mangfold av tilbud 
• Solvorn er badebygda med stort potensiale langs vannkanten 
• Selv om Fjærland har mest spredt bebyggelse, er man likevel enig om at det er Mundal 

som er sentrumet.

Bilde Underdøler har sin egen kopp hengende på butikken



2: Utfordringer og 
bekymringer

Lokalt Byrå

Trafikale problem - fremkommelighet, trafikksikkerhet, parkeringsplasser og trivsel 
• Undredal: Cruiseturistene blir ikke lenge før de kjøres videre, og turistene som blir bruker ikke parkeringa 

som er lagt utenfor bygdesentrum 
• Solvorn: Sentrumsparkeringa overholdes ikke og utvikling av parkeringsløsninger henger bak utvikling av 

badefasiliteter og turistmagneter.  
• Fjærland: Regulering av sentrumsparkering henger etter utvikling i bobilturisme 

Ubegrenset vekst - begrenset areal og kapasitet, men ingen sikkerhet mot at begeret renner over 
• Undredal: «Vi vil ikke bli som Flåm» er en gjennomgående holdning 
• Solvorn: Større bekymring over lokale badeturister fremfor internasjonale turister 
• Fjærland har mulighet til å ta imot flere på camping og hotell, men mangler rammene for å utvikle tilbudet 

og sluse inn turistene på en ordentlig måte. 

Reguleringer hindrer utvikling - bygdas status og verdi står i veien for dens videre liv 
• Undredal føler seg nedprioritert som område for boligbygging og bosetting. Vanskelig å komme inn på 

markedet. Kommunen og bygdelaget har lokaler, men hva skal skje med dem? 
• Solvorns vernestatus oppleves som et hinder for oppgraderinger som gjør husene attraktive for videre liv i 

en moderne verden, som brannsikring eller energieffektivisering. 
• Fjærland har liten variasjon i boligmasse til hinder for bosetning.

Bilde Solvorn sentrumGnist 2022 - Vedlegg / Nøkkelinnsikter



3: Drømmebygda

Lokalt Byrå

Ei tilgjengelig bygd - til, fra og gjennom bygda på sjø og land 
• Et Undredal som utnytter hver centimeter godt og smartere, samt får flere besøkende via sjøveien. 
• I Solvorn vil folk at besøkende skal komme til fots eller via buss og de fastboende kan ta fjorden mer i bruk. 
• Fjærland har større avstander enn de andre bygdene, og ønsker bedre tilrettelegging for mikromobilitet 

rundt i bygda og opp i fjellet. 

Ei tilflyttervennlig bygd - lys i husa og kaffe i hånda 
• I Undredal leies ikke lenger boligene ut til AirBnB, men brukes som primærboliger med utleiehybler hvor 

langtidsleie blir å foretrekke. 
• Tilbud om småbåtplass i Solvorn for fastboende og differensiert boplikt trekker til seg nye fjes som ønsker 

et bygdeliv utafor dørstokken og storby(gd)liv Sogndal på kloss hold. 
• Smart tilrettelegging for boligbygging med tanke på matjord og fortetting løser opp innbyggernes 

frustrasjon rundt tilflyttermuligheter. Ekstra fokus på organisasjonslivet fra kommunen sin side er med på å 
motvirke utbrenthet i frivilligheten 

Utvida tilbud - sosiale møteplasser og funksjoner når tempoet roer seg 
• I Undredal blir ungdomshuset og skolebygget bedre utnyttede ressurser, men med et fortsatt sterkt 

eierskap av lokalbefolkninga.  
• Solvorn knytter sammen geilene og kaia til en urban bygdesjøfront, med butikker og verksteder oppe i 

bebyggelsen. 
• Næringsbyggene i Fjærland blir operative og får utløst sitt fulle potensial.
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4: Reiselivet i 
drømmebygda

Lokalt Byrå

En sakte turisme - folk som blir, folk som gir og kanskje kommer tilbake 
• I Undredal finner man balanse og samarbeid mellom tradisjonslandbruket og reiselivet. Man kan oppleve 

gårdslivet, og kanskje til og med oppdage at man vil bli. 
• I Solvorn sørger tilrettelegging for campingbiler, flere turistaktiviteter og en innsats fra innbyggerne selv 

for at nærbutikken og kaféen blomstrer på ny gjennom hele året. 
• Fjærland blir et mekka for naturopplevelser, med ordentlige campingmuligheter i nærheten av bre, fjord, 

guide- og utstyrstilbud. 

En utvidet sesong - en jevnere strøm som skaper et mer stabilt tilbud 
• I Undredal vil det si at tilbudene må komme «hjem» til bygda, i stedet for at bygda blir tilbudt av noen andre. 
• I Solvorn kan en aktiv kommune styrke primære tilbud og legge tilrette for nye. 
• Et Fjærland hvor kommunen sørger for at strengere regulering styrker tilbudene. 

Helhet i tilbudene - å satse på det man er gode på og som skaper mest synergier 
• Undredal løser opp interessekonflikter og samler seg om én felles profil for bygda, til det beste for alle. 

Trandisjonslandbruket, fjella og fjorden står sentralt. 
• Solvorn større utnyttelse av plassens kriker og kroker, samt tilbud som gir tilbake til lokalsamfunnet. 
• Fjærland satser på kunnskapsbasert turisme, aktiviteter i naturen, formidling og avkobling.
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5: Reiselivet i dag

Lokalt Byrå

Reiselivet er stort sett positivt for bygdene
• Undredal klar link mellom opprettholdelsen av bui og turisme, tross slitasje på tålmodighet.
• I Solvorn er innbyggerne stolte over hotella, selv om det er begrensa hvor mye innbyggerne kan 

benytte seg at dem selv.
• Fjærland er stolte over historia si med cruiseturisme, og er i ferd med å utvikle seg mot mer 

aktivitetsbasert turisme.

Ulik grad av samarbeid
• Undredal er preget av noen få sterke stemmer som gjerne vil styre ting selv
• I Solvorn har de ulike tilbyderne av overnatting funnet hver sin nisje, og er positive til å finne gode 

løsninger sammen
• I Fjærland ser flere mulighetene, men man ønsker seg mer støtte fra kommunen for å kunne ta dem 

i bruk. Hotel Mundal oppleves som et stort hinder på veien.

Problemene ser ikke ut til å ligge hos aktørene i seg selv, men heller i mangel på smart 
tilrettelegging i infrastrukturen
• Undredal preges av dårlig regulert parkering og transportmuligheter
• Solvorn sliter først og fremst med manglende håndheving, men ser også ut til å ha flere 

underutnytta muligheter
• Fjærland har ikke fulgt med i timen på bobilutviklinga, noe som gjør at et relativt lite antall bobiler er 

vanskelig å håndtere
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6: Frø

Lokalt Byrå

Midlertidighet som strategi 
• Undredal har tomme lokaler som kan videreutvikles. Kan 

man planlegge for fleksibel bruk? 
• Intensiteten i Solvorn preges av vær og forhold, så 

hvorfor tilrettelegge fast for bare noen få dager i året? 
• Kaia på Fjærland (og Solvorn) må reguleres for å 

håndtere bobiler. Kan man teste ut sosiale tilbud her? 

Sats på særpreget 
• Undredal har geiter, støler og ei trang bygd 
• Solvorn har strandsitjarmiljøet, badelivet og hotella 
• Fjærland har breen, fjella og naturaktivitetene 

Åpne for nye tanker inn i eksiterende ressurser 
• Undredal: Kreative kontor, retreats og gardsturisme? 
• Solvorn: Livet på kaia, fjordsti og servering for folk flest? 
• Fjærland: Kunstnerresidens med bokbyen og skolen, 
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