
 

 

Frist: 24. april 

Sendes til: postmottak@krd.dep.no  

 

 

 

Årlig rapport BOLYST 

Til: KRD 

Fra:  

Dato:  

  

  

 

Kommune: Askvoll 

Prosjektnavn: Fjellfolk, havfolk og byfolk. Omdøpt til Bulyst Værlandet og 

Bulandet 

Prosjektleder: 

 

Hilde Buer og Anders Braanaas 

Leder i 

styringsgruppen: 

Audun Oddekalv i Værlandet Vel.  

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

? Var Karoline Bjekestrand 

Forankring av 
prosjektet (flere kryss 

er mulig) 

a) (Styringsgruppe) 

b) Forankring i befolkningen gjennom utvalgt gruppe på 

12 personer 

c) Samarbeid med Norsk Sjøfuglsenter (Værlandet) 
Samarbeide om utvikling av Naturskulen, Bulandet skule også 

involvert her. 

Mål og eventuelle 

delmål med prosjektet. 

I hvilken grad har 

prosjektet nådd eller er 

prosjektet på vei til å nå 

sine mål? 

Øke graden av tilbakeflytting. 

For tidlig å vurdere resultat. 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Målgruppe er barn og unge. Gjennom arbeidet med naturskule har vi eit 
samarbeidsprosjekt med Bulandet skule  ,- Fugleskulen. Fugleskulen har 

også fått støtte frå den naturlege skulesekken. 6-7 klasse er med. 

Deltagelse i turer med Barnas turlag. 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller tiltak 

Vedlagt oppsummering av aktiviter 1. år. 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold til 

opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan, men vil nok måtte bruke 1. 
havlvår 2015 på å fullføre prosjektet. 

b) Forsinket pga. Flytteprosess , Prosjektlederne flyttet til 
Værlandet i 2013. 

c) Det er foretatt følgende justering. Stilling redusert frå 20-
15 % pga redusert bevilgning i forhold til opprinnelig søknad. 
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Oppnådde resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil ha 

effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen.  En 

viss regional effekt som følge av utviklinga av Naturskulen. 

c) Effekten kommer i hele fylket. Koblingen med Norsk 

Sjøfuglsenter der prosjektleder  er aktiv i  formidling av 

naturverdiene  i området ma gjennom drift av FB side. 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller 
utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 
 

Kort beskrivelse av 

metodikk i prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Forankring lokalt gjennom utvalgt gruppe personer som har vært med fra 

starten. Startsamling med gjennomgang av sterke svake sider  muligheter 
og trusler. SWOT. 

Oppfølgende samling med prioritering av  oppgaver.  

En del av oppgavene blir fulgt opp av prosjektledelse , andre oppgaver 
har vi delegert til lokalt initiativ. 

Overføringsverdi for 

eksempel til andre 

lokalsamfunn 

Vellykket bruk av SWOT for å få på plass mål og prioriteringer. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på samlinger 

med utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

To prosjektledersamlinger og Bulyst 2013.  

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 
budsjettpostene) 

 

 

Vedlagt. 

 

Hvilke målsettinger i 

distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet inn 

under? (Sett kryss ved 

svaret, flere svar er 
mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet 

eller bidra til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både 

realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre 
transporttiltak og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt 
som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt 

som reisemål? 



 

 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet er 

tenkt videreført etter 

prosjektets slutt 

(maks 250 ord) 

Naturskulen er eit prosjekt gjennom Norsk Sjøfuglsenter, 
Kvernsteinsparken i Hyllestad og i samarbeid med Bulandet skule. Desse 

aktørane vil videreføre prosjektet. 

Andre delprosjekt er forankra i den lokale gruppa. Helsefag, reiseliv , 
musikkaktivitet mellom unge . Her er prosjektleiarane pådrivarar så lenge 

prosjektet pågår.   

 

 
 


