
MOBILISERING AV AKTØRER 
FOR Å STYRKE REISELIV OG 
OPPLEVELSESPRODUKSJON – 
ROLLER OG RESSURSER.» 

Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører 





Samarbeidsregionen 



Prosjektmål  

¨  Hovedmål: 
Utvikle samarbeidsrelasjoner, nettverk, strategier og tiltak 
som bidrar til å øke samspillet mellom byen og omlandet 
og øker vekstkraften til regionen.  



«Vågan, næringslivet investerer…»   

Ø Det er blitt attraktivt 
n  å bo i Vågan 
n  å besøke Vågan 
n  å feriere i Vågan 
n  å møtes i Vågan 

Ø Dette har medført at vi i dag har et næringsliv i   
en positiv utvikling. 

n  Boligbygging – nye spenstige planer 
n  Nye næringsbygg bygges og planlegges 
n  Nye hotellplaner 

 
 



«Utgangspunktet for Vågan er:»   

Ø Antall innbyggere har en svak vekst: 
 2008  2011  2012  2013  2014  2015 
 8.933  9.023  9.086  9.207  9.223  9.285 

Ø Desentralt skoletilbud 
 10 barne/ ungdomsskoler (1 privat) 

Ø Aktivt miljø innenfor kultur og idrett 
Ø Aktivt næringsliv 

 Fiskeri, havbruk, verksted, entrepenør, reiseliv, handel,  
Ø  Svolvær er en «veldig liten storby» 
 



«Aktive reiselivsbedrifter»   

Ø Et titalls hoteller  (Thon, Scandic, ) 
Ø Mange rorbuanlegg 
Ø Et titalls campingplasser 
Ø Gode restauranter 
Ø Opplevelsestilbud (basert på natur og kultur) 

•  Fisketur, Rib-safari, båtturer, kajakk, fjellturer, ski, topptur, 
sykkelutleie, surfing, nordlys, fotokurs, galleri, museum  

Ø Kulturhus 

Ø Åpent hver dag - hele året 

 



«Utgangspunktet for Lødingen er:»  

Ø Antall innbyggere stagnasjon: 
 2008  2011  2012  2014  2015 
 2.250  2.196  2.200  2.209  2.160 

Ø  Skole-/ barnehagetilbud 
 2 barne-/ ungdomsskoler, 1 privat og en offentlig barnehage  

Ø  Begrenset kultur og idrettstilbud 
 Aktivt miljø innen håndball, korps 

Ø Aktivt næringsliv 
 Fiskeri, fiskeforedling, landbruk, HR, entreprenør  

Ø  Lødingen et «tett»sted med stillhet og ro 

Lødingen Næringsforum 



«Lødingen NÅ» 

Ø  Privat næringsliv 
 Stabil, steds uavhengig, 2 børsnoterte selskap, familiebedrifter 

Ø  Offentlig 
 Nedleggelse av:  

 Televerket, Forsvaret, Videregående, Rehabilitering, HERO 

Ø  Besøk- og opplevelsesbasert turisme 
Kun 9 % av arbeidsplassene 
778 hytter/fritidsboliger i kommunen 

Populær camping 

Lødingen Næringsforum 



«Lødingen i FREMTIDEN» 

Ø  Lødingen som bosted 
Ø  Bo 
Ø  Jobbe 
Ø  Besøke 
Ø  Feriere 

Ø  Lødingen som merkevare 
Ø  Hytteutleie 
Ø  Restaurant 
Ø  Opplevelsestilbud 
Ø  Knutepunkt 
Ø  Gammelt fort 
Ø  Gårdsturisme 

  

Lødingen Næringsforum 



Mulighetsrom Lødingen   

Ca 500 hytter i Lødingen har eiere som ikke er bosatt 
i regionen. 
 
Lødingen har forbindelse med flybuss til alle 
avganger Evenes. Kjøretid 1:10  
 
Anløpssted for ferge, Bognes – Lødingen. 
 

 
 





Hvordan kan reiseliv bidra til 
attraktivitet 

¨  ”ingen” flytter til et sted de ikke har hørt om. 
¨  Stedet må ha positive assosiasjoner 
¨  Venner / bekjente som gir stedet anbefaling. 
¨  Ferieopplevelser skaper gode inntrykk. 

¨  Reiseliv er arbeidsintensivt, og i ferd med å bli 
helårlig. 



Forstudie   

¨  Kartleggingsmøte med reiselivsnæringen i Lødingen 
 

¨  Dialogmøter med sentrale aktører i reiselivsnæringen i Vågen. 
 

¨  Kartlegge forutsetninger og mulighetsrom for reiselivsnæringen i Vågan sett opp 
mot et mulig samarbeid med reiselivsaktører i Lødingen  

¨  Felles workshop for å avdekke mulighetsrommet for utvikling og  samarbeid. 
Fokus på identifisere vinn vinn situasjoner. 

¨  Workshop i Svolvær: 
Deltakere er reiselivsaktører Lødingen og Vågan. 

¨  Sammenstille og presentere funnene fra møtene med reiselivsaktører i Lødingen og 
Vågan. Utarbeide mulighetsrom og scenariebeskrivelser ved et san)arl)eid mellom 
reiselivsaktører i Lødingen og Vågan.  



Utgangspunktet 

 
Eller hvordan internett definerer identiteten 







Ulikt ståsted på felles ressurs 



Trafikkutvikling siste år 



Inn og utreisemønster turisttrafikk 2012- 13 

Til / fra Leknes 14.000 
Til / fra Svolvær 
10.000 

Hurtigruta tot 
30.000 

NEX Bodø – 
Svolvær 
13.500 

25.000 

Skutvik- 
Svolvær 

103 cruiseanløp 
60.000 passasjerer 
2012 

Evenes; 2004 – 422.000 
2013: 593.000 Passasjerer 
2015: 710 000 passasjerer 

Bognes –lødingen 
2007: 119.000 
2012/13: 187.000 



Hva er Lofotens attraktivitet 



Å definere ”reason to go” 

 

Hva skal Lødingens attraksjonskraft være? 
 
Hvem er målgruppen? 
 

















Kritiske faktorer  

Det må være en grunn til at stedet skal besøkes! 
 
Når du først er på stedet må det eksistere en 
infrastruktur som ivaretar dine behov ( overnatting og 
bespisning). 
 
Grunnlag for overrisling og verdiskapning for andre 
tjenestetilbydere. 



Hvordan mobiliserte vi og hva gjorde 
at vi lyktes (så langt) 

¨  Det må være en eller 
flere sentrale drivere. 

¨  God kjennskap til 
regionen 

¨  Godt nettverk 
¨  Tillit i regionen 
¨  Initiativet må være 

forankret – Næringen 
må ville det 

¨  Evne til å gjennomføre. 
Økonomisk så vel som 
administrative 
ressurser. Lokale 
miljøer og aktører som 
vil noe. 

¨  Åpen for samarbeid 
og kunnskapsdeling 



Videre innsats på tre hovedområder. 

HA 1. 
Kartlegging og konseptualisering av 
forretningsområder basert på funnene i forprosjektet.  
 
HA 2. 
Produkttesting og markedsintroduksjon.  
 
HA 3. 
Innlede dialog og avklare forutsetninger for samarbeid 
med andre etablerte  nettverk i området 









Kontaktinformasjon 

Vågan Næringsforening 
Tor Henriksen   
E-post: post@sivilokonomi.com 
Tlf : 91150 38 
 
Lødingen Næringsforum 
Bodil Kanstad 
E-post: bodil.kanstad@kanstad-trelast.no 
Tlf:  902 019 17 
 
Arktisk Kompetanse 
Trygve Steen  
E-post: Trygve@arktisk-kompetanse.no 
Tlf:    901 24 647 

 

 


