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Statusrapport 1 

 

Prosjekt: KRD-pilot: Th. Kittelsens Rike, et Miljø- og opplevelsessenter 

Dato: 30. november 2009 

Prosjektleder: Ulla Elisabeth K. Schaller 

 

 

STATUS I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN 

Videre følger status i forhold til hovedaktiviteter jf. prosjektplan.  

 

HA 1: Planlegge, organisere og følge opp prosjektet 

Prosjekt igangsatt, noe sent på grunn av tidkrevende å skaffe fullfinansiering, men nå er vi godt i gang 

med aktiviteter. 

Avvik: Ingen avvik.  

 

HA2: Igangsetting av prosjektet 

Prøveaktiviteter igangsatt i sommer og høst. Planlegging av flere. To større forankringsmøter avholdt; 

Næring i gamle hus – 66 deltakere (27.10.09) og Stig & Stein samling 20 deltakere (16.-17.11.09) 

Avvik: Ingen avvik.  

  

HA 3: Kompetanseutvikling, arbeid med gründere og innovative ideer. 

Er i gang med opplæring innen natur- og kulturguiding på ulike nivå. Fra enkle vertskapskurs til 

høyskolestudium. Samkjøre det etablerte guidekurset til Sigdal guideforening med andre tilbud. Har 

hatt to større møter /seminar. Har jobbet med 10 – 15 enkeltgrundere, og har igangsatt noen større 

arrangement, som det søkes egen finansiering til. Dette er Midtsommerfeiring, Kulturgårder i 

Buskerud og konsertopplegg med Anne Lise Berntsen. Planlegging gjennom prosjektet. 

Arrangementene står på egne bein.  

Avvik: Ingen avvik. 

 

HA 4: Idéarbeid og utvikling rundt etablering av et nasjonalt senter for formidling av Th. 

Kittelsens kunst og skaperkraft. 

Astrid har hatt møter ang. innovative ideer om økolologiske hyttefelt i området. Eiere av Lauvlia må ta 

initiativ til bygget. Har hatt dialog ang. arbeid med Lauvlia, og deltatt i styremøte for KKM. 

Avvik: Ikke påbegynt grunnet ønske om å gjennomføre idesamlingen og interne utskiftninger i KKM.  

 

HA 5: Innhold Trillemarka informasjonssenter og aktiviteter. 

Har satt i gang aktiviteter med guiding og turopplevelser i Trillemarka. Hatt idedugnad ang. nye 

muligheter og ideer, som det finnes inititativ til. Har holdt kontakten med Numedalsmiljøet og VRI-

prosjektet i Buskerud. 

Avvik: Grunnet samkjørende aktivitet jf. Fondsstyret i Trillemarkas arbeid rundt 

dokumentering/oversikt over kulturhistorien i Trillemarka blir denne posten endret.  

 

HA 6: Mediaarbeid og synliggjøring. 

Hatt et nasjonalt oppslag, og minst 5 lokale / regionale. Har hatt besøk av det nasjonale 

Distriktssenteret fra avdelingene i Sandnessjøen og Sogndal.  

Avvik: Ikke opprettet egen side under sigdal.no for ”alltid” tilgjengelig informasjon for alle involverte 

parter. 

 

HA 7: Få frem resultater og dokumentasjon som beslutningsgrunnlag for videre arbeid. 

 

Avvik: Ingen avvik. 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
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 Forankring av prosjektet lokalt og regionalt. 

 Langsiktig finansiering for videreføring av prosjektarbeidet med oppføring av et potensielt 

senter. 

 

To større forankringssamlinger er avholdt, her har mange meldt sin interesse over å videreutvikle 

aktiviteter/virksomheter. Hovedutfordringen nå er å få disse til å ta initiativet videre. Prosjektet kan 

bidra i en oppstart, men aktivitetene må være levedyktige etter prosjektets slutt. 

 

 

FORSLAG/TILTAK 

 Forankre ansvarsforhold  

 

 

FORVENTET MÅLOPPNÅELSE 

Prosjektleders eksplisitte vurdering av om prosjektmålet vil nås.  

Prosjektet er godt i gang, men har likevel kort levetid. Aktivitetene skal være ferdige til 1. September 

neste år. Målet må være at man legger til rette for at aktørene skal skape aktiviteter og næring på egen 

hånd etter prosjektperioden.  

 

 

 


