
Hyllestadseminaret 2017
Korleis ville ein Geopark passe inn i distriktsutviklinga i 

HAFS?



• Bakgrunn for Sognefjorden Kystpark: 
• Startet i Solund. Forprosjekt 2012,hovedprosjekt 2013-16

• Godt samarbeid på tvers av kommersielle og ideelle interesser

• ”Lov-å-prøve-kultur”/lokal kapital

• Mangesysleri

• Mange ildsjeler og gode initativ.

• Bygger videre på Kystarven-,Bulyst -og kort og godt-prosjektene.





Villsaudrift i 
nye former



Friluftsråd 

• Viktig og sentral 
samarbeidspartner som 
har mange felles 
satsings og 
interesseområder med 
parken.



Organisering av prosjektet:
Norsk 

Kystkulturakademi 
as

Solund 
Næringsutvikling 

as

ressursgrupper
Solund 

Frivilligsentral

Solund 
Kommune

Organisering av prosjektet:



Budsjett på 3,4 millioner. Finansiert av stat, 
fylkeskommune, Regionrådet og lokalt næringsliv.



Parkprosjektet holdt folkemøte, inviterte til en åpen
prosess og spurte :

”Hva er særegent ved vårt område?”
” Hva ønsker vi å satse på og utvikle?”

Landskapet                      Satse på villsau og  skjøtsel
Kystkulturen                    Utvikle småskala reiseliv 

Friluftsliv
Formidling



 Parkorganisasjonen kan støtte opp under de mange små initiativene
og løfte frem verdiskapingen som skjer i formidling, skjøtsel og 
utvikling av landskap og ivaretaking av tradisjoner og bygningsmiljø 
m.m. 

 Samarbeid

 Langsiktig utviklingstartegi basert på de særegne natur og kulturverdier vi 
forvalter i regonen vår.

Koordinering og samarbeid



Ivareta

Berekraftig forvaltning

Formidle

Koordinere. Samspel
mellom ideelle og 

kommersielle interesser

Merkevare- bygging

Identitet, kultur, haldningar



Organisering av prosjektet:

Sognefjorden Kystpark

Frivillig 
sektor/organisasjoner

Næringsliv Kommuner



Hovudstrategiar:
• Vere ei samarbeidsplattform. Skape utvikling gjennom 

samarbeid som på tvers av kommersielle og ideelle 
interesser vert forankra i lokal forvaltning og i det lokale 
næringslivet.

• Vere pådrivar for, samordne og koordinere ulike 
aktiviteter, tiltak og prosjekt.

• Vere ein aktør som gjennom partnarskapsavtalar, 
partnarmøte og i parkmøtet sikrar lokal medverknad og 
samhandling i høve til ivaretaking og vidareutvikling av 
natur- og kulturverdiane i regionen. Legge til rette for 
læring og nyskaping mellom ulike aktørane i samfunnet 
på tvers av sektorar og bransjar. 



• Bygge merkevara Sognefjorden kystpark. Utvikle ein sterk 
felles identitet.

• Formidle Regionen sine særeigne kultur-og natur-verdiar, 
og då særskilt kystkulturen. Medverke til at kunnskapen 
om naturen og kulturen i området aukar. Skape eigarskap
til landskapet hjå innbyggarane.

• Ivareta landskapet
• Stimulere til busetnad som tek i var tradisjonane i 

kystkulturen 
• Bidra til berekraftig verdiskaping, særskilt innan:

• Reiseliv
• Landbruk og primærnæringane
• Foredling

• Drive nettverksbygging, både nasjonalt og internasjonalt.
• Arbeide for finansiering av tiltak/prosjekt.
• Drive prosjekt



Organisering av prosjektet:1.Avgrensing

Sognefjorden Kystpark kan hente medlemmer 
frå området rundt ytre Sognefjorden med  
aktørar som på tematisk eller verdibasert 
grunnlag kan knyte seg til parken og denne 
sine prinsipp om å ta vare på og utvikle natur-
og kulturkvaliteter i området . 

Parken skal vera dynamisk og yttergrensene 
vert justert etterkvart som nye partnarar kjem 
til.



• Ivaretaking og utvikling av 
særpreget landskap, natur-
og kulturverdier

• Merkevarebygging
• Formidling og vertskap
• Koordinere aktiviteter
• Bevisstgjøring om egne 

ressursar og historie. 
• Samle og dele lokal kunnskap 

Langsiktig og bærekraftig 
næringsutvikling/reiselivsutvi
kling

• Utvikle lokale produkt og 
lokalmat



Bottom up-konsept. 
Parken er organisert som et lag, hvor medlemmenes 
årsmøte utgjør organisasjonens høyeste organ. 



Verdiskaping:

Er verdiskaping  bare virksomhet som gir et overskudd?

Det å formidle, å skjøtte og utvikle landskap, ta vare på 
bygningsmiljøer og videreføre handlingsbåren kunnskap som 
er knyttet til kulturen er også i høyeste grad verdiskaping. 
Denne typen verdiskaping har ikke en bunnlinje å vise til, og 
kan ofte være vanskelig å måle. 

Er vi villig til å satse på og invistere i disse verdiene selv om 
resultatene er langsiktige ? 

:





Foto: Sverre Hjørnevik  







T. S.  Eliot

• Where is the life we have lost in living

• Where is the wisdom we have lost in 
knowledge

• Where is the knowledge we have lost in 
information ?

• The Rock 1936



Veien videre

Hvordan organisere og 
forene en regionalpark 
og en geopark ?

Knytte  til oss flere
partnere i HAFS-
regionen


