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Audhild Bang Rande 
«Sør-Helgeland som reisemål  
mot 2020» 



Bo-, Arbeids- og 

Serviceregion (BAS) 



REISEMÅLSUTVIKLING I TRE TRINN  

HVIS DU IKKE VET HVOR DU ER, 
ELLER IKKE VET HVOR DU SKAL,  
BETYR DET IKKE SÅ MYE HVOR DU GÅR… 





Verdensarvstatusen som motor i 
lokalsamfunnsutviklingen 

 

•Økt optimisme og aktivitet 

• Positiv utvikling i verdensarvområdet og nye lokale stillinger. 
  Totalt ca 80 mill investert 2005 – 2010 på bygningsvern, formidling,  
ærfugltradisjonen og verdiskaping med basis i kulturarven.  

• Investeringer i jordbruk, fiske og reiseliv. 

• Seksdobling i antall besøkende – fra 5000 til 30 000. 

• Utviklet besøkspunkt, igangsatt arbeidet med senter for verdensarven 

• Mye oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal media, eks  
   på The Observers 10 på topp liste over gjemte perler i  
   Europa og Aftenpostens ”øykåring” i februar 2011 



Reisemålsutvikling 

En forenklet prosess på Vega 

Igangsatte noen strakstiltak 



Mobilisere, veilede og igangsette 



Mottaksapparat 

År 2006 År 2010 



Stedsutvikling 

• Større bevissthet rundt 
områdets kvaliteter. 

• Bredere dialog  

• Løste noen floker 

• Identitetsbyggende og 
økt stolthet 

• Vertskapsrollen 

• Økt aktivitet 

 



Reguleringsplan i Porten til 
verdensarvområdet 

 Nes, Kirkøy  



«Den verdifulle kystkultur i Nordland» 

• Lærte å bruke det brede 
verdiskapingsbegrepet 
aktivt: 

• Økonomisk 

• Sosial 

• Kulturell 

• Miljø 



Pilot innen bærekraftig reiseliv 2015 

• «Vega driver 
bærekraftig!» 

• Har hjulpet Vega å sette 
produktene i system 

• Vega som 
vandredestinasjon 

• Destinasjons-
sertifisering 

• Vega-app 

 



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 

 



Reiselivsprosjektet 
Sør-Helgeland mot 
2020 

 

 

– Skal utvikle, løfte og 
spisse reiselivet  

– Går fram til 2014 

– Eies av SH regionråd 

– Ledes av styringsgruppen 

– Drives av PL Audhild 



Prosessen 

• De viktige og riktige 
personene må være med i 
styringsgruppen 

• Forankring og eierskap 

• Komme i inngrep med 
pågående prosesser 

• Prosjektleder må være i 
stand til å ta rollen som 
initiativtaker og 
mobilisere for å få ting til 
å skje.  

 

 

 



Brønnøysund som nav 

Byens attraktivitet har betydning for 
framtidig bosetting 



 





Noe mer enn seg selv? 



Signalbygg 



Viktige samhandlingseffekter 
framover: 

• Samhandling mellom kommunene, prosjektet 
og næringslivet 

• Kommuneplanarbeidet i Brønnøy kommune 

• En kontaktperson i hver kommune som jobber 
for reiselivet 

• Bygge nettverk utover egen region 



Takk for meg  


