
Frist: 24. april 

Sendes til: postmottak@krd.dep.no  

 

 

Årlig rapport BOLYST 

Til: KRD 

Fra: Dalanerådet 

Dato: 16.04.12 

  

  

 

Kommune: Sokndal og Lund kommuner 

Prosjektnavn: ”Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring” 

Prosjektleder: 

 

Bess Grastveit 

Leder i 

styringsgruppen: 

Valentin Svelland , Næringssjef i Dalane (vs@dalane.no) 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Norvald Skretting – fylkesnæringssjef i Rogaland, 

(norvald.skretting@rogfk.no)  

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe   X 

b) Forankring i befolkningen  X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovedmål: Realisere planene om et vitensenter. Det er gjennomført 

arkitektkonkurranse for Jøssingfjord Vitenmuseum, Sokndal 

kommune. Vinneren er kåret.(vedlegg 1 - Juryrapport) Det er 

utarbeidet forretnings/strategiplan for gjennomføring og realisering av 

Jøssingfjord Vitenmuseum, søknader om investeringstilskudd er sendt 

fylke, KUD 

Delmål: Det er gjennomført en utredning om muligheter for å få 

Sogndalstrand, eller husene under Helleren i Jøssingfjord med 

tilstøtende anortosittlandskap, inn på UNESCOs verdensarvliste. Det er 

ikke grunnlag for dette, men sluttrapport i dette delprosjektet 

foreligger, og i utredningen kommer det frem andre lokaliteter i 

Dalane/Magma Geopark.(se vedlegg 1 og 2) 

 

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Prosjektledelsen har god kontakt og samarbeid med de forskjellige 

målgrupper. Flere aktiviteter er gjennomført og flere under 

planlegging.  

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

- Mai 2011 - klassekonkurranse – Lag modell av 

Jøssingfjordsenteret deltakelse av klasser fra 2. – 10.kl. 

Konkurransen skapte stor interesse for innhold, aktiviteter og 

arkitektyrket hos elevene. Elevene fikk en eierfølelse for 

Jøssingfjord Vitenmuseum og Magma Geopark.  

- Mai/juni 2011 – åpen arkitektkonkurranse utstillingen – flere 
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hundre besøkte den åpne utstillingen + skoleklasser fra 2. til 

10.trinn, arkitektstudenter fra de nærliggende fylker. 9.klasse 

på Sokndal skole satte fokus på arkitektutdannelse/yrke. 

- Juni 2011 - arkitektkonkurransen gjennomført, stor deltakelse 

med 136 utkast fra 18 land. Konkurransen har vært med på å 

gjøre vårt prosjekt kjent i inn- og utland med grundig 

dokumentasjon på viktige nettsteder.  Vinnerutkastet ”Varde” 

var innlevert av to nyutdannede arkitekter fra 

Gøteborg.(vedlegg 3 - juryrapport) 

- Fem arkitektstudenter som var på befaring/kontakt med oss 

brukte vår konkurranse til master/diplomoppgaven. (England, 

Sverige, Norge) 

- Åpen utstilling av vinnermodellen ”Varde” på Sogndalstrand 

Kulturhotell i Sokndal kommune og Egersund 

Fayancemuseum(Dalane Folkemuseum). Arkitektene fikk med 

dette god kontakt med lokalbefolkningen. 

- 13.sept – Kulturminne/geologiensdag ved Blåfjell gruver i 

samarbeid med flere partnere i prosjektet. 

- Okt/nov 2011 - fire klasser fikk premie i klassekonkurransen 

og de fikk besøke Vitengarden og Vitenfabrikken til 

Jærmuseet. 

- Sept./mars 2012 - to revideringer av ”Varde” (vinnerutkastet) 

og kostnadskalkyle er utarbeidet. Søknad om 

investeringsmidler til kommune, fylke, og stat er utarbeidet og 

sendt. 

- April 2012 - Samarbeid med Kvinnovasjon, kvinnelig 

nettverket ”Driftige damer” og Næringssjefen i Dalane  – 

arrangere møte for kvinnelige grundere og nyetablerer. 10 

damer skal følges opp videre. 

- April  – aktiviteter for 30 småspeidere i Jøssingfjord med fokus 

på temaene mennesker, natur og teknologi. 

- April – samarbeidsmøte med Lund og Sokndal kommune, hele 

prosjektet med spesiell vekt på de historiske gruver. Planlegge 

aktiviteter ved Gursli molybden gruver. 

- April - prosjektleder deltar på opplæring for guider på 

gruvebedriften Titania sitt gruveområde.  

- Prosjektleder og Sogndalstrand Kulturhotell inviterer til møte 

med guider i Sokndal kommune.  

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

Følger opprinnelig plan, med en del justeringer på frister.  

Forsinket pga. det måtte gjennomføres to revideringer av 

vinnerutkastet ”Varde”(arkitektkonkurransen) Dette for å få 

ned totale kostnader. Dette fikk vi god tid til på grunn av 

godkjennelse av tegning og søknad investeringsmidler til fylke 

var 15.febr. I tillegg måtte vi holde litt igjen på prosjektet på 

grunn av prosjektmidler fra Rogaland fylke ikke ble innvilget 

før i mars 2012 

Vi har god framdrift i prosjektet. 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X 

c) Effekten kommer i hele fylket 



konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker  

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

utenfor Norge - X 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

I 2010 ble Dalane kommunene i Rogaland og Flekkefjord kommune i 

Agder tatt opp som medlem i Europeisk Geoparknettverket (EGN). 

Dette betyr at vi nå anses som en offisiell global geopark. Magma 

Geopark var et prosjekt under Dalanerådet, er i dag et eget AS med 2 

årsverk. Vi ønsker med etableringen av Jøssingfjord Vitenmuseum og 

bygge opp en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett 

samarbeid med aktørene innen dette markedet.  

Jøssingfjord Vitenmuseum skal eies og driftes av Dalane 

Folkemuseum(regionmuseet i Dalane) Magma Geopark skal leie 

kontorlokaler og drive sin virksomhet fra vitenmuseet.  Dette 

innebærer utstillinger, undervisning(guideskole), turløyper, historiske 

gruver m.m. Det er viktig å få et sted hvor vi har et utgangspunkt og 

kan formidle hele regionens arenaer/lokaliteter.  

Jøssingfjord Vitenmuseum skal plasseres rent geografisk i et område 

der en også vil høre og se at det foregår industriell aktivitet. Samtidig 

som det er mulig å gjennomføre aktiviteter i nær tilknytning til den 

spektakulære naturen.  

Det skal også bli mulighet for å besøke stedets aktive gruve/dagbrudd 

samtidig som du kan oppleve de nedlagte gruver i hele regionen. 

Jøssingfjord Vitenmuseum skal bli et viktig møtested i regionen for 

allmenhet, forskning, nærings- og reiseliv. Dette skal skape flere 

spennende arbeidsplasser og samarbeid på tvers av fylker og 

kommuner.  

Skolene (kulturskolen)i samarbeid med geoparken blir også en viktig 

samarbeidspartner for Jøssingfjord Vitenmuseum som skal være et 

populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen, matematikk, 

naturvitenskap og teknologi. Viktig å motivere barn og unge til å velge 

naturvitenskapelig og teknisk utdanning, fag og yrker og inspirere til 

innovasjon og grundervirksomhet. 

Knytte sammen regionens satsing på kulturbasert næringsutvikling og 

målene om å bli ”fornybarregionen Dalane” samarbeide med Dalane 

Vidergående skole og Dalane studiesenter om utdanningstilbud innen 

de aktuelle fagfelt. 

 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Vi ønsker å kunne vise at det er mulig å bygge opp en bærekraftig og 

profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med – også rent fysisk 

– med den aktive industrien. Å skape en identitetsfølelse i samarbeid 

med to fylker og fem kommuner som ligger i nær tilknytning til 

fylkesgrensene og har lengst avstand fra fylkeskommunene sentrene. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

- Prosjektleder sitter i styret for Nordsjøvegen som er et av 

områdets viktig merkevarer. Høsten 2011 deltok prosjektleder 

i strategigruppen for Nordsjøvegen(4 møter) og utarbeidet 

forslag på ny strategiplan. 

- 30.aug 2011 - prosjektleder deltok på Nordisk nettverk Citta 

Slow i Sokndal. Presentasjon av nytt Vitenmuseum i 



Jøssingfjord – erfaringsutveksling 

- 17. – 19. sept. – prosjektansvarlig og prosjektleder deltok på 

EGN(Europeisk geopark konferanse) i Langesund. 

Prosjektleder presenterte arkitektkonkurransen og deler av 

prosjektet. Diverse møter om delprosjektet verdensarvstatus. 

Erfaringsutveksling på aktiviteter i prosjektet. 

- 27. – 28.okt. – prosjektansvarlig og prosjektleder deltok på 

Rogaland fylkes Reiselivskonferanse i Egersund. 

- Flere lokale samlinger/møter med partnerne i prosjektet, 

For eksempel deltakelse på møter i regi av Bygdeutvikling i 

Dalane, Zonta, Rotary og Lions. (presentasjon og 

kommunikasjon rundt prosjektet) 

- Omvisning på Norsk Oljemuseum og samarbeidsmøte, 

erfaringsutveksling 

 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

Årsregnskapet for Dalanerådet foreligger ikke i skrivende stund, men 

avdelingsregnskap ettersendes så snart dette foreligger fra Visma. 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen - X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser - X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 

til nyetableringer - X 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne -X 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 

og formalkompetanse) for målgruppen - X 

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

og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra - X 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted  

eller lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 

reisemål? X 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Ved etablering av Jøssingfjord Vitenmuseum. Er målet vårt oppnådd 

med å utvikle et regionalt vitenmuseum helt sør i Rogaland fylke som 

skal bli en magnet i Dalane når det gjelder opplevelser, formidling og 

undervisning av geologi, naturvitenskap, teknologi og kulturhistorien i 

Jøssingfjord og derigjennom vekke interessen for realfag blant barn og 

ungdom. 

Vitenmuseet skal bli et møtested for allmenhet, forskning, nærings- og 

reiseliv. Dokumentasjon innenfor de ulike fagområder og tilrettelegge 

miljø for gjesteforskere og studenter. 

Prosjektet vil også profesjonalisere aktiviteter innenfor 

reiselivsnæringen. Dette er en næring som i betydelig grad drives på 

dugnad i dag – noe som ikke er bærekraftig i lengden.  

Magma Geopark er i gang med å etablere guideskole og dette gjøres i 

et samarbeid med Dalane studiesenter. Det er viktig å ha autoriserte 



guider til en hver tid, samtidig som dette vil skape attraktive 

helge/sommerjobber for ungdommen. 

Dette prosjektets videreføring vil skape nye kulturbaserte– og sikre 

eksisterende arbeidsplasser. 

 

 

 

 


