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Tema i dag

• Verdiskaping knyttet til Vega Verdensarv

• Reisemålsprosessen på Sør-Helgeland

• Trollfjell Geopark





Vegaøyan verdensarvområdet

UNESCO-staus i 2004 
• Vegaøyan viser hvordan 

generasjoner av fiskere 

og bønder gjennom de 

siste 1 500 år har 

opprettholdt en 

bærekraftig levemåte i et 

værhard område nær 

polarsirkelen, basert på 

den nå unike tradisjonen 

med ærfugldrift. Statusen 

er også en hyllest til 

kvinners bidrag i 

dunprosessen.



Vegaøyan Verdensarvområde



Reisemålsutvikling

En forenklet prosess på Vega

Igangsatte noen strakstiltak



Vega kommune tar grep om 
egen utvikling

• Verdensarv er satsing i kommuneplanens  
samfunnsdel og arealdel

• Forvaltningsplaner

• Skjøtselsplaner

• Stedsutvikling

• Reiselivsstrategi

• I TILLEGG: 
– NY VERDENSARVPOLITIKK OG UTREDNING AV 

SENTER



«Den verdifulle kystkultur i Nordland»

• Lærte å bruke det brede 
verdiskapingsbegrepet 
aktivt:

• Økonomisk

• Sosial

• Kulturell

• Miljø





Stedsutvikling og reguleringsplan

• Større bevissthet rundt 
områdets kvaliteter.

• Bredere dialog 

• Løste noen floker

• Identitetsbyggende og 
økt stolthet

• Vertskapsrollen

• Økt aktivitet



Hva har skjedd lokalt?

• Midler fra statsbudsjettet, jordbruksavtalen, Fylkesmann og 
fylkeskommune til verdensarvarbeidet. Ca 8,5 mill pr år.

• Positiv utvikling i verdensarvområdet og 6 - 8 nye lokale stillinger

• Investeringer i jordbruk, havbruk, videreforedling fisk og reiseliv

• 50 mill kr i årlige ringvirkninger lokalt av reiselivet (TØI 2010) - 100 nå?

• Åtte - tidobling i antall besøkende; fra 4 - 5000 til 40 000, utfluktsmål for
Hurtigruten, National Geographic’s Explorer oa explorerskip

• Etablering av verdensarvsenter





Verdensarv i unge hender



Pilot innen bærekraftig reiseliv 2013
Pilot innen besøksforvaltning i 2017

• Destinasjons-
sertifisering i 2013

• En ny reiselivsplan
– Reiseliv blir en del av 

andre komm. planer

• Besøksforvaltning
– Styrt trafikk

– Fellesgodefinansiering

– Finne gode løsninger

– Managmentet



Suksessfaktorene på Vega

• Vega kommune har vært engasjert og tatt eierforhold 
til mange av prosjektene. Har også tatt rollen som 
planlegger, tilrettelegger, rammesetter og 
vertskapsrollen. 

• Ressurspersoner som har vært pådrivere. 
• Har satset på å bygge opp reiselivsfaglig og planfaglig 

kompetanse i kommunen og hos nøkkelpersoner. 
• Viktig å satse på personer som vil og kan utvikle
• Vært med i nasjonale nettverk
• De gode hjelperne – Innovasjon Norge, Nordland 

fylkeskommune, miljøverndep, Nordnorsk reiseliv





Vega 1270 Vevelstad 520

Bindal 1592

Sømna 2025

Brønnøy 7720

Sør-Helgeland  

13100 innbyggere



Visjon

Sør-

Helgeland 

skal levere 

bærekraftige 

opplevelser i 

verdens-

klasse!



Satsingsområder

• Sykkel- og Kajakkmekka

• Verdensarv og geopark

• Cruiseturisme

• Merking av turmål

• Essobrygga – et kraftsenter for opplevelser i 
Brønnøysund sentrum.



• Byens attraktivitet har betydning 
for framtidig bosetting

Brønnøysund som nav og trafikknutepunkt



Torghatt-
brygga





Hvilken attraksjonskraft har regionen?



• Total of  10 080 km2
• 6 760 km2 sea
• Total of 13175 inhabitants

Leka:1705 km2 /574 pers.

Bindal: 1905 km2/1545 pers.

Sømna: 790 km2/2033 pers.

Brønnøy: 2098 km2/7859 pers.

Vega: 2921 km2/1238 pers.

Vevelstad: 661 km2/500 pers.

TROLLFJELL GEOPARK 



1. Geopark, et område av geologisk betydning og med en strategi for bærekraftig 
utvikling.

2. ”Geoparkenes formål er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturarven ved å 
bevisstgjøre befolkningen om geologiens rolle i samfunnet”

1. For å oppnå status som en geopark bør man kunne vise hvordan de geologiske 
forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, 
industriutvikling, samferdsel og kultur i området.

(fra snl.no og ngu.no)

Klarer vi å levere på UNESCO´s krav om å bli en geopark?



Hvorfor geopark? 

• Verdiskaping med basis i geologi

• Et potensiale for vekst innen reiseliv

• Ivareta geoarven

• Bærekraftig utvikling – grønn vekst

• Identitetsskapende



Viktig å jobbe med i forkant av søknad: 

• Geologi  - holder den mål?

• Utvikling av reiselivet
– Aktiviteter, konseptutvikling, pakker osv

• Tilrettelegging – interpretasjon, synlighet

• Undervisningsstrategi

• Delta i nettverk med andre geoparker

• Organisering og økonomi

• Masterplan

• Markedsplan, kommunikasjonsplan



BERGGRUNN – et gammelt hav og to kontinenter som kolliderte (Baltica (Europe) 
and Laurentia (North America). Dette skapte en fjellkjede like stor som Himalaya, 
som senere eroderte bort.

Eksempler på geosites:  Leka ofiolitt kompleks (med MOHO), Vega granitt, 
Heilhornet (Bindal batholith), Torget granitt, Bolvaer.

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRAKSJONER:



TORGHATTEN

• Det berømte hullet gjennom fjellet

• En av Norges mest besøkte turistattraksjon

• Ble nr. 2 i kåringen av Norges geologiske nasjonalmonument I 2010 (Leka ble nr. 1) Granitt 
inntrenging som kontinentene kolliderte

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



4. BERG KUNST – HISTORISK OG MODERNE

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



5. HISTORISK KVERNSTEIN, KLEBERSTEIN OG MARMORSTEINBRUDD

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



3. THE STRANDFLAT– unikt landskap som har gitt unik kystkultur

• Vega World Heritage: Samspill mellom mennesket og natur, der ærfulgtradisjon og kvinnenes rolle i
Vegaøyan har spilt en viktig rolle.  

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



TROLLFJELL GEOPARK – INTERPRETATION

• Webside, facebook

• Skilt

• Brosjyrer

• Smartphone app



Skoleprosjekt på Leka
- Undervisningsstrategi 

med første test på 
Leka

- Et samarbeid mellom 
Leka Skole, Trollfjell 
Geopark og HINT

- Mellomtrinnet

- Undervisningsopplegg   
som også har 
overføringsverdi på 
gjester/turister



OPPLEVELSER – KAJAKK, GROTTER – SYKLING

KLATRING

TROLLFJELL GEOPARK – TOURISM:





Organisering: 

• Trollfjell Geopark fortsetter som i dag som en del av 
Sør-Helgeland Regionråd, med eget budsjett, regnskap 
og eget styre.  

• Trollfjell Friluftsråd etableres  mellom kommunene i 
Sør-Helgeland og Leka med eget budsjett, regnskap og 
styre, og er organiseret som et samarbeidsorgan etter 
kommunelovens § 27. Kommunestyrene vedtar 
vedtekter i henhold til denne organisasjonsformen 



Vi håper på en ny UNESCOSTATUS



Takk for meg☺


