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Søknad om støtte til forprosjekt for masterplanarbeidet i Sogn. 

 

Visit Sognefjord AS har fått tilskot frå Innovasjon Norge for å starte opp arbeidet med å utvikle ein 

masterplan for reiselivsnæringa i Sogn. Dette prosjektet inneheld også arbeidet med kvalifisering for 

"Merket for Berekraftig Reisemål", godkjent av Innovasjon Norge og no også til godkjenning i GSTC 

(Global Sustainable Tourist Council) som er internasjonal sertifiseringsaktør av nasjonale bere-

kraftordningar.   

Behovet for å utarbeide ein Masterplan for Visit Sognefjord 2020-2035 med lokale tilpassingar har 

vore diskutert ei stund, og styret i destinasjonsselskapet vedtok våren 2017 at ein skulle starte opp 

prosessen, først med gjennomføring av eit forprosjekt. Prosessen er også diskutert med Sogn 

regionråd, Sogn næringsnettverk og Innovasjon Norge. I tillegg til masterplanen ønskjer ein å starte 

opp med kvalifisering for berekraft merket. Desse to prosessane heng godt saman, og har vore 

gjennomført samtidig med stor suksess m.a. på Svalbard. Lærdal kommune er allereie remerka etter 

første godkjenning for 3 år sidan, så destinasjonen har gode kunnskapar om prosessen.  Visit Sogne-

fjord har lenge jobba tett saman med Nærøyfjorden Verdsarvpark som vil vere ein god kompetanse-

partnar i dette arbeidet.  

Målsettinga er at ein i løpet av hausten 2017 skal gjere ferdig forprosjektet for Masterplan Visit 

Sognefjord 2020 - 2035, samt fase A og B for bærekraftmerket. I tillegg ønskjer ein å gjennomføre 

verdiskapings- og ringverknadsanalyse, samt gjesteundersøking allereie i forstudiet. Desse tre 

analysane er det først vanleg at ein gjennomfører i merkeprosessen sin fase C-D-E, men destinasjons-

selskapet meiner det vil heve kvaliteten på forstudien for masterplanarbeidet betydeleg å få 

gjennomført dei i starten av arbeidet. Kostnader med desse er lagt inn i budsjettet. Dette er diskutert 

og klarert med Innovasjon Norge. 

Etter forprosjektet vert det lagt opp til hovudprosjekt frå januar 2018 – juni 2019 med utvikling av 

mål, strategiar og tiltaksplanar. Innovasjon Norge finansierer hovudprosjektet med inntil kr. 750.000. 

I tillegg til søknaden til Sogn regionråd om kr. 75.000 til forprosjektet i 2017 ynskjer Visit Sognefjord å 

søke om kr. 150.000 til hovudprosjektet for 2018/2019. Det vil seie totalt kr. 225.000 til forprosjektet 

og hovudprosjektet frå august 2017 – juni 2019. 
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Sjå budsjett for forprosjektet nedanfor og vedlagt presentasjon av prosessen. Med bakgrunn i dette 

søkjer me Sogn regionråd om kr. 75.000 til forprosjektet i 2017. Søknad om kr. 150.000 til 

hovudprosjektet vert sendt ved stadfesta oppstart av hovudprosjektet i januar 2018. 

 

Budsjett (forprosjektet 2017)  

Prosjektleiar/prosessvegleiar 325.000 

Møter styringsgruppa og andre møter 25.000 

Analyser 200.000 

Reisekostnader 50.000 

Sum: 600.000 

Finansiering (forprosjektet 2017)  

Innovasjon Norge 400.000 

Sogn regionråd 75.000 

Visit Sognefjord 25.000 

Eigeninnsats (timar) 100.000 

Sum: 600.000 

 

 

Med beste helsing, 

Ståle Brandshaug 

 

Reiselivsdirektør 

Visit Sognefjord AS 

 

 

 

Vedlegg: Presentasjon av masterplanutvikling til Sogn regionråd 15.09.2017 


