
 
   Fjordfolk under Møysalen 
   I grenselandet mellom Lofoten  
   og Vesterålen 
    Erfaringer og anbefalinger fra et prosjekt i Kommunal og moderniseringsdepartementets  

    Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker 

 



 
 
 
 

Et grenseland - i lang tid 
Dels Senjen, Vesterålen og Salten. Lofoten var 

lenger vest  
Ref: Norlandiakartet,  jekteskipper Andreas Heitmann, 1745/46  

 
 

 



 

• 2013 - 2016 

• Bakgrunn 

• Organisering 

• Erfaringer og tiltak 

• Tilrådinger med forslag 
til grep og veivalg 

 



Sentralt i øyriket Lofoten og Vesterålen 

 





 



  

Handelssteder og fiskevær - på rekke og rad 

 



 
Noe må gjøres! På en annen måte! 

 ALT raser nedover (unntatt gjennomsnittsalderen på fjordfolket) 
 
Behov for nye grep og Bygd for livet 
ble etablert i 2012 for å søke utviklingsprosjekter 
 
Søkte i 2013 opptak i KMDs Verdiskapingsprogram for  Regionale parker 
Regionalpark= en metode for verdiskaping,  
kulturelt, sosilat og økonomisk 
for å kommunisere, samhandle og mobilisere kreativitet og kraft  
på tvers av administrative og sosiale grenser  
 
Mål: bygge merkevare rundt natur- og kulturarv  
vandringer og gode opplevelser i naturskjønne landskap 
gjøre bygdene bedre kjent, rekruttere til landbruk og fiske, besøk og bosetting 
rundt Møysalen 
 
Ble opptatt i KMDs Verdiskapingsprogram høsten 2013 
 



  
   1 millionar kroner til  ”Fjordfolk  under   

 Møysalen – regionalpark i Vesterålen” 
 

 
 
 
Søknadane til Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parkar er no vurdert. 15 lokale og regionale 
parkprosjekt får til saman 10,2 millionar kroner i støtte. - Den store interessa for programmet og dei mange gode 
søknadane viser at dette kan vere ein framtidsretta måte å drive bygdeutvikling på, seier kommunal- og 
regionalminister Liv Signe Navarsete. 
 
Hovudmålet med tilskotsordninga er å auke verdiskaping og næringsutvikling i avgrensa landskapsområde med 
særskilde natur- og kulturverdiar. Parkane skal fremje heilskapleg stad- og næringsutvikling, og levande bygdesamfunn i 
område med slike verdiar. 
  
Mottakar: Bygd for livet  
Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker støttar prosjektet ” Fjordfolk under møysalen- regionalpark 
Vesterålen” med inntil 1 000 000 kroner 
  
Dette prosjektet handler om å ta i bruk regionalpark som metode for bygdeutvikling og mobilisering Møysalen rundt. 
Prosjektet legg vekt på lokal verdiskapning og stadutvikling basert på områdets ressursar og naturskjønne landskap. Det 
er behov for rekruttering og utvikling av nye stadiegne arbeidsplassar. Det er behov for grep og prosessar som kan snu 
negative trender og vise vei. 
  
Overordna mål for prosjektet er å sikre busetting og motverke «hyttifisering» gjennom rekruttering av unge mennesker 
og etablering av nye stadeigne arbeidsplassar bygd på natur- og kulturarven og landskapa rundt Møysalen. 
   
Dette er eit interessant prosjekt kor initiativtakar er eit frivillig lag, og med spennande planar for regionen. Eg ser 
fram til å sjå kva resultat de får i dette prosjektet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. 
 



BFL med i KMDs verdiskapingsprogram 

 



Oppstartmøte Viltkroa 28.4.2014 

 



Forankring i bygdene 
Prosjektgruppa 

Vestbygd bygdeutvalg: Jorunn Husjord og Bjørn Hegstad 
Austre Vågan innbyggerforening: Gunnar Årstein og Rita Andreassen  
Blokken grunneierlag: Lise Bygdnes og Bjarne Glad 
Bygd for livet: Eldrid Sæther og Nina Stub Øverås  
 
Nettverksgrupper 
Løypelag - ildsjeler, grunneiere Sigerfjorden - Gullesfjorden  

Sykkelturistrute og reiseliv - bedrifter innen reiseliv, dagligvare 

 

Finansiering 

Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD, Nordland 
fylkeskommune, Vesterålen regionråd, kommunene, dugnad 



 

Potensiale for verdiskaping 
 

• Hurtigrutas mest populære etappe = Sortland - Stokmarknes – 
Hadselfjorden - Vikkjet - Raftsundet med Trollfjorden – 
Svolvær=Norgesreklame 

• Svellingsflaket naturreservat, 2002. 600 øyer, holmer og skjær 
• Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde, 2003 
• Nasjonale fortellinger: Trollfjordslaget. Vett og uvett. Nordnorsk 

kulturreising 
• Geologi, landets eldste berg og fjell, attraksjoner  
• Fjellbeitene Lonkanfjorden-Raftsundet, svært gode – Norges beste! 
• Fiskerike og reine fjorder 
• Ikke minst - fjordkompetanse 

 
Gode opplevelser, bevegelse i naturskjønne landskap  

 



Fjordfolket si stolte historie 

 







 





 



















Landets eldste fjell  
Fjellbeitene og slåtteliene  

 



Viktig å legge til rette infrastruktur -   
for de som bor her og de som kommer på besøk  

Sykkelturistrute –  
ferge og hurtigbåt 

Stier og 
severdigheter 

Kystkulturlandskapet 
Bønder og beite. 
Båter og fiskere 

Tema vandringer 

Fortellinger og 
historier 

Arrangementer og 
bygdefestivaler 



 
Samhandling Nettverk Tiltak 

 
Kommunikasjoner - kunnskaper – kultur (Infrastruktur) 
• Nettside. Sosiale medier Facebook 
• Sykkelturistruta Møysalen rundt  

Bedriftsnettverk Samling 16.10.2015. Opptak i Innovasjon Norge 
• Nasjonal turistveg Lofoten – SVV spiller ballen over til kommunene 
• Vegvisning og tiltak langs innfallsportene langs Fv og E10 – Statens 

Vegvesen. Trafikksikkerhetsplaner kommunene 
• Båt- og fergeruter – Nordland f. kommune og Hadsel kommune 
• Turruter, stier og severdigheter. Skilting og skjøtsel. Kurs. Lokale løypelag. 

Informasjonstavler, under arbeid 
• Vandringer. Med lokale guider. Igangsatt 2013 
• Turboka Vandringer under Møysalen. Utgivelse forsinka. Orkana forlag AS 
• De store historier. Folkeminner. Gamle ferdselsveier. Samles  
• Landskapsressursanalyse Naturverkstad AS, inngår i rapporten  

 



Landskap og ikon –  
lønnsomme - for hvem? 

 



 
 
 
 

 
 

Hennes Vestbygda Digermulen Gullesfjordbotn 

Svolvær *60  126 70 81 

Lødingen * 65/75 46 68 20 

Stokmarknes 80 110 via Fiskebøl 
64  

62 

Sortland 51  82 82 36 

Harstad 92  114 114 67 

Evenes 120 110 132 85 

Avstandene og kontakten til bysentra 
Hadsel Innland - Svolvær  kortere enn Hadsel Innland- Stokmarknes – et tankekors 
*=Kaljord-Hanøy med båt  

 



 
 

Avstander mellom bygdesentra 
*=Kaljord-Hanøy med båt  

 
  

 
Hennes 

*=Kaljord-Hanøy  
 
 

Vestbygda Digermulen Gullesfjordbotn Fiskebøl 

Hennes  
 

*90/100  *36 51 *32 

Vestbygda *90/100  
 

93 45 96 

Digermulen *36 93  
 

48 40 



Langs landevegene er 
Veivisning, hygiene og trafikksikkerhet viktig 

• Innfallsporter, fergekaier og vegkryss 

• Trafikksikkerhet: bussholdeplasser 

• Severdigheter: Møysalen nasjonalpark. Turruter. 
Skulpturlandskap Nordland. Trogangen.  

• Spesielle severdigheter: Trollfjorden og Møysalen 

• Regional sykkelrute: Møysalen rundt  

• Vintervedlikehold:  Fotosteder. Utfartsparkering 



Innfallsporter, fergekaier og vegkryss 

I dag er det svært mangelfull mht. 

• veivisning  

• trafikkskilt - informasjon  

• brøyting 

Vi har påpekt behov for    

• belysning 

• toalett 

• renovasjon  

• trygg av- og påstigning buss  

• sittebenker  

Med unntak av kommunevåpenskilt i Raftsundet, ingen respons 
Statens vegvesen skylder på fylkeskommune og kommunene! 



Navn og skilting 

 





Kommunevåpen i Raftsundet på plass i 2016 
30 år etter at vegen åpna 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turskiltprosjektet og lokale løypelag  

 

 



Fjordfolkstiene.  
Kurs i skilting av turstier 6.6.2015 

 



Fjordfolkstiene – Retningsskilt 2015 

 







Fjordfolkstier - Turbokposter 

 



 

 

 

Fjordfolkstiene 

Varsom tilrettelegging 
Diskret skilting og merking 
Naturvennlige farger 

Hensyn til beitedyr 





Flere aktører, ulike strategier på samme turmål  

 



Fjordfolkstiene - Informasjonstavler 

 



Turkart - ferdig planlagt 
samarbeid med nasjonalparkforvalter 

 



 
Vandringer under Møysalen  

En tur- og reiseguide 

 • 6 etapper Møysalen rundt 
• 150 fjordfolkstier (turruter og turforslag) 
• 70 fisketurer 
• 8 turhytter og fellesgammer  
• Landskap, steder og navn 
• Gamle handelssteder. Kultur 
• Kjekt å vite:  
    Servering  Overnatting Dagligvare  Drivstoff  
     Båter og utstyr til utleie Turarrangementer og bygdefestivaler  
     Buss- og båtruter Reiseavstander  
 

Utgivelse: sesongen 2019 



Samarbeid om reisemålsutvikling  
Vågehamn 16.10.2015 

 



Store landskap krever store grep 

Mange små ting som bør på plass, nødvendige 
forbedringer, for befolkninga og besøkende. 
 
Men - 
skal vi klare å løfte bygdene og landskapene opp i 
divisjonen for Norgesreklamen,  
må det mer til.  
 
Landskapet mellom Lofoten og Vesterålen er ikke bare en 
utkant, men et spesielt landskap, et grenseland.  
 
Landskapet bør forvaltes og utvikles som det det er, store 
landskap.  



 
 
 
 
 
Biosfærereservat 
 
 
Geopark 
 
 
Regionalpark  
 
 
 
Besøkssenter/visningssenter/ kompetansesenter  nasjonalpark, geologi, 
fjordfolkets kunnskaper 
 
 
Nasjonal turistveg Lofoten 

         Små bygder, store landskap, nye store grep 
Hvilke mulige grep finns? 

   Verdensarv Lofoten 

 

 

http://www.europeangeoparks.org/wp-content/uploads/2015/11/UNESCO-Global-Geoparks-Logo.jpg


Hvorfor utvide området for Verdensarv Lofoten? 

Fordi vi har: 
- Norgeshistorie 

- Trollfjorden 
- De glæmte tinder 
- Møysalen  
- Svellingsflaket 
- deler av det gamle Lofothavet 
- kystkultur og rutebåter 

- to kystalpine nasjonalparker; Møysalen og Lofotodden 

- Austre Vågan er allerede med 

- Et Verdensarvsenter vil være bra her 

  





Tilrådinger og grep for  
Norgesreklame og de store landskap  

Fjordfolket sjøl  
- Samarbeid om å forvalte fellesgoder som stier og severdigheter. En egen sti- og løypeplan  
- Fjordfolkforum: 1 fra hver samarbeidende bygd, valg på årsmøte. Høringsinstans for offentlige myndigheter. mm 
Den enkelte kommune  
-        Trafikksikkerhetsplan, prioritere innfallsportene: E 10 Hanøy-Raftsundbrua, Kanstadkrysset, Gullesfjordbotn og Høgda  
- Næringsfondet: egen stipendordning for unge etablerere i landbruk og fiskeri 
- Forskrifter til friluftsloven 
- Kulturminneplan. Tilskudd fra Riksantikvaren. Fokus på Norgesreklameområdet 
Interkommunalt samarbeid - for styrke Fjordfolklandskapet OG øyriket Lofoten og Vesterålen 
- Nasjonal transportplan: Ferdigstille Lofast. Tilrettelegge fotosteder på Hadselsida langs Nasjonal turistveg Lofoten 
- Innfallsportene-båt og buss: fasiliteter for reisende med toalett, ventebenker, busskur, belysning og avfallshandtering 
- Prosjekt for rekruttering til landbruk: konsesjonspolitikk, formidling av eiendommer, stipendordning 
- Kulturminneplan for Vesterålen: i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Sametinget og kommunene 
- Utvalgte kulturlandskap: inn i Strategisk landbruksplan for Lofoten og Vesterålen 
- Interkommunal kommunedelplan landskap i Fjordfolk-området 
- Verdensarv Lofoten.  Be Miljømyndighetene vurdere utvidelse av området med Raftsundet og Møysalområdet 
Nasjonalparkstyret 
- Et dokumentasjonsprosjekt: tradisjonene i kultur, kompetanse og levesett i fjordlandskapene i og rundt verneområdene 
- Et dokumentasjonsprosjekt: om slåtteliene i landskapsvernområdet og nasjonalparken 
- Besøksstrategi: mål lokal verdiskaping og formidling av lokal naturkompetanse og tradisjoner 
- Toaletter: på starten av vandreruta i Lonkanfjorden: på Kaljord og i Nordbotn 
- Et Birdingprosjekt: i Vestbygda/Svellingsflaket 
- Nasjonalparkstyret: bør utvides med representanter for fjordfolket 
Visnings- og kompetansesenter - Verdensarvsenter 
-        Oppgaver: dokumentasjon og forvaltning i naturvern, geologi, tradisjonell økologisk kompetanse, kystfiske og jordbruk 
-        Vil gi kompetansearbeidsplasser og nye aktiviteter 
-        I fjordfolkområdet! 

 





Hadsel «Et hav av muligheter» 
Sortland «Blåbyen» 
Lødingen «Bygda som sykler»  
Eivind Holst i Vågan: «Dere må fortsette. Dere må aldri gi dette fra dere.» 
 

Initiativ og prosjekteier 

Bygd for livet 
 

Prosjektutvikler og prosjektleder 

Ragnhild Sandøy 

 

Fotos 

Ragnhild Sandøy og Oddmar Nylund 


