
Bulyst Værlandet- Bulandet 
Sluttrapport

Prosjektledere: Hilde Buer og Anders Braanaas (tilsaman 16% stilling)
Leder i styringsgruppa : Audun Oddekalv i Værlandet Vel
Kontaktperson i Fylkeskommunen:?

Forankring av prosjektet:
a) Styringsgruppa Værlandet Vel
b) Utvalgt gruppe med 12 ungdommer
c) Samarbeid med etablerte grupper og organisasjonar (uprioritert rekkefølge): Norsk 

Sjøfuglsenter, Barnas Turlag, Bulandet Skule, Reiselivsaktørar, Temaparken, 
Kvernsteinsparken i Hyllestad, Værlandet Vel, Sogn og Fjordane Turlag, Universitetet i 
Braunschweig, Nordplan v prof. Arild Wåge, Fargestudio v Anita Søreide. Liv og Lyst på 
Gjørøy , ved Liv Turid Gjørøy. Fotograf Tony Meyer og marinbiolog Grethe Hillersøy.

Hovedmål: Øke tilbakeflytting

Delmål: Mobilisere engasjement for lokale naturverdier hos barn 
Delmål: Styrke lokal identitet og tilhørighet
Delmål: Bistå til utvikling av naturbasert næringsutvikling

Målgrupper: Barn / unge og reiselivsaktører

Tiltak og aktiviteter: Viser til årsrapporter, her en oppsummering:

Vi har hatt et begrenset budsjett og fikk mindre midler til gjennomføring enn forventet. Som 
følge av dette har vi vært nødt til å kutte kostnader på både planlagte tiltak og til lønn.
(Fra 20-16% stilling)

Prosjekter initiert av Bulyst:

1)Norsk Sjøfuglsenter. Bolyst ved Anders har deltatt i utvikling av Norsk Sjøfuglsenter 
gjennom utvikling av Naturskolen og profilering av Sjøfuglsenteret ved drift av 
facebookside og heimeside. Arbeidet har bidratt til økt lokal fugleinteresse og flere besøk 
av fugleturister.

2) Naturskulen: Gjennomført fugleskole for 6- og 7 klasse på Bulandet skule i samarbeid 
med Norsk Sjøfuglsenter. Prosjektet fikk støtte gjennom den Naturlege Skulesekken med 
kr 50000,- Vi søker videre finansiering til å utvikle naturskulekonseptet med en marin del, 
en med lynghei og sau og en geologidel. Prosjektet videreføres av Norsk Sjøfuglsenter 
ved Anders Braanaas, Kvernsteinsparken ved Torbjørn Løland, marinbiolog Grethe 
Hillersøy og Sørværet Villsau ved Hilde Buer. 



Bulandet skule ved Astrid Thorsen Landøy, samarbeider med Norsk sjøfuglsenter ved 
Grethe Hillersøy om undervisningsopplegget: «Undring i fjæra» Astrid og Grethe skal delta 
på kompetansekurs i regi våtmarkssentrene for å utvikle undervisningsopplegget våren 
2015. 

3) Basecamp. I samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag blir det i sommer arrangert en 
«basecamp» for ungdom med naturaktiviteter.  Vi skal prøve ut de «4 beina» i 
Naturskulen. Fugl, Livet i fjøra, Kystlynghei/gamalnorsk sau og geologi. Vi skal dessuten 
arrangere kurs i kajakkpadling og fridykking, fortrinnsvis for tenåringer. Hilde og Anders 
følger opp.

4) Reiseliv: Gjennomført flere samlinger med reiselivsaktører og aktivitetstilbydere og 
etablert et nettverk av disse. Søkt og fått finansiering gjennom Innovasjon Norge til en 
prosjektstilling for utvikling av bedriftsnettverket og til markedsføring av reiselivet i øyene 
her. Prosjektleder er tilsatt, prosjektet føres videre av styringsgruppe i nettverket. Hilde 
følger prosjektet til det blir selvgående.

5) Helsefaglig samling. På bakgrunn av at her er mangel på arbeidsplasser for kvinner 
og svært mange med helsefaglig kompetanse undersøkes muligheter for etablering av 
næring i dette fagområdet lokalt. Arbeidet videre vil være avhengig av reelle muligheter og 
lokalt initiativ. Hilde følger opp etter avslutta bolystprosjekt.

6) Gapahuk/rasteplass . For å lokke mest mulig folk ut i vår spektakulære natur ,var et av 
de opprinnelige forslag til tiltak å bygge gapahuk eller leskur.
Vi prøvde å mobilisere lokale til å sette opp gapahuk av drivved o.l., men fikk liten respons. 
Vi utfordret derfor vår lokale arkitekt og kunstner Anita Søreide til å komme med forslag til 
et leskur e.l. I samarbeid med Kari Helen Blikås og undertegnede, utviklet Anita et stort 
kamskjell som skal fungere både som et skulpurelt og spennende element ved sjøen og 
som et sted å utsikt og samtidig finne ly for været. Vi søkte finansiering og har no i 
produksjon de to første kamskjella i varmebehandlet værbestandig tre.
Vi gleder oss til å plassere disse ut i landskapet og således lokke flere ut til nye 
naturperler. Det er lokal trevareprodusent i Sogn, Ortnevik tre, som lager kamskjella. Vi har 
samtidig engasjert lokale Landøy Stein til å lage en bålstein som kan brukes som 
bestandig grue ved kamskjellet. Begge produkter er tegnet av Anita Søreide, gitt fritt videre 
til aktuelle lokale produsenter, som kan starte produksjon av disse dersom det genererer 
etterspørsel. Både bålstein og kamskjellet er allerede etterspurt. Hilde følger prosjektet 
videre.

6) Fugleutkikksplasser. I samarbeid med Norsk Sjøfuglsenter og  prof. Arild Waage i 
Norplan/BAS inviterte vi tyske arkitektstudenter fra Universitetet i Braunschweig til å 
besøke Bulandet og tegne forslag til fugleutkikksplasser. Studentene var her 12-14 juni 
2014. I påsken 2015 skal vi presentere modeller og skisser fra dette arbeidet. Vi håper å 
kunne realisere et til to av disse prosjektene. Målet er å øke lokalt engasjement for 



fuglekikking og naturopplevelse, samt å hente flere fugleturister til Sjøfuglsenteret, 
Bulandet og Værlandet. Anders følger prosjektet videre.

7) Lokal sjømat. Dette prosjektet ble ikke utviklet, da det ikke var tilstrekkelig lokalt 
engasjement utenom det store spennende  prosjektet til Seaweed AS som no går på 
utvikling av Tare til konsum. Her har ikke Bulyst vært direkte engasjert, men leder i 
styringsgruppa Audun Oddekalv er helt sentral. 

8) Dugnad
Vi hadde en egen samling av unge for å diskutere tiltak for å holde dugnadsånden i bygda  
levende. Mange ulike tiltak ble diskutert og vil bli implementert i bygdas ulike lag og 
foreninger.

9) Musikk
Et av forslaga til tiltak var å få på plass fasciliteter for musikkinteressert ungdom som ville 
øve i band. Pga manglende engasjement fra aktuelle ungdommer ble ikke prosjektet 
videreført. Vi har imidlertid ledig kapasitet på ungdomshuset som kan brukes dersom det 
blir tilstrekkelig interesse. 

10) Rekvedsymposium/kunstløype er ikke gjennomført, men vil bli fulgt opp videre. Koble 
dette til naturskolen og til strandryddinga. Hilde tar opp igjen hansken neste år.

11)  Blått eventyr. 14 mai 2015 skal vi i samarbeid med marinbiolog Grethe Hillersøy og 
fotograf Tony Meyer , arrangere det Blå eventyr på gjørøy hos Liv og Lyst. Dette er et 
åpent arrangement for å øke bevisstheten og gleden over de fantastiske marine verdiene i 
vårt nærområde. Det skal være utstillinger av undervannsfoto av fargerike eventyrlige 
marine vesen. Det blir smaksprøver på lokal sjømat med tang og tare og en rekke 
aktiviteter for barna.

Måloppnåelse:

Hovedmål: Øke tilbakeflytting.
Gjennom reiselivsprosjektet har vi tilsett ei dame som salgskonsulent og koordinator med 
lokal tilknytning som flytter hit i mai med mann og to barn som skal begynne i flørste 
klasse til høsten.
Det er langt fram til vi ser ytterligere effekt av tiltak for de unge idag. Reell tilbakeflytting 
kan kanskje skje 10-15 år fram i tid. Vi tror at dess større glede barn og unge har av lokale 
naturverdier ,dess større er muligheten for at de vil gi sine egne barn tilsvarende 
opplevelser og således ønske seg hjem. 

Delmål: Mobilisere engasjement for lokale naturverdier hos barn. 
Gjennom naturskolen er barna mer interessert i lokalt fugleliv. Vi tror også vi vil øke 
interesse og engasjement på geologi, marinbiologi og lynghei gjennom videre naturskole. 
Naturskolen gir barna økt trygghet i naturen og øker nyskjerrigheten for nære naturverdier.



Basecampen og planlagte kursaktiviteter ved sjøen vil bidra til å styrke interesse og 
engasjement hos lokale tenåringer.

Delmål: Styrke lokal identitet og tilhørighet
Alle tiltak som gjør det mer spennende, morsomt eller interessant å bruke lokal natur, tror 
vi, bidrar til styrket lokal identitet og tilhørighet. Når dette utvikles til å kunne ta i mot 
gjester hvor lokal ungdom kan være formidlere, vil en se økt måloppnåelse på dette. De 
tyske studentenes besøk og forslag til fuglekikkeplasser kan øke bevisstheten og bidra til 
styrket identitet hos lokalbefolkningen.

Delmål: Bistå til utvikling av naturbasert næringsutvikling.
Måloppnåelsen her er videreutvikling av naturskulen. Først er dette til glede for våre lokale 
barn, men ønske på sikt er å gjøre næring av dette, ved å invitere andre skoleelever på 
naturskole/naturcamp her i øyene.
Ved etablering av reiselivsnettverket har vi bistått utvikling av næringsutvikling innen 
reiseliv. Gjennom kamskjellprosjektet(Anita Søreide) har vi bidratt til produktutvikling hos 
en lokal bedrift og en i nabokommunen. Dessuten er bålsteinen et nytt produkt hos vår 
lokale steinhugger.
Utvikling av Norsk Sjøfuglsenter, fuglekikkerplasser og promotering av senteret har 
allerede ført til flere fugleturister til glede for lokalt reiseliv.


