
Masterplan reiseliv Sogn 
Sogn regionråd og Visit Sognefjord AS

INNSPELSRUNDE 9. APRIL – 15. MAI 2019



DEL 1: ORIENTERING OM PROSESSEN



Prosessen

•2017-2018
•Kartlegging
•Rapportar

Forstudie

•2018-2019
• Innspel
• Struktur og 

innhald

Utarbeiding
•2020->
•Handlingsplan
•Gjennomføring

Handling



Tidslinje innspel, høyring og godkjenning 2019 - 2020

Workshop
Januar 2019

Innspelsrunde
april 2019

Høyringsrunde 
1

oktober 2019

Høyringsrunde 
2

desember 2019

Endeleg 
godkjenning
mars 2020



• Menon statusanalyse 2017
• SG møter februar, juni, september og desember
• Orienteringsmøter Regionrådet og Næringsnettverket 

2017/2018

• Ressursgruppemøter alle 9 kommunane/næringa i 2018
• R1 og R2 intervju og møter i 2018 (fleire i 2019)
• Verneområda møter i 2018 og januar 2019

• Fjord Norway/Vestlandsrådet scenario 2030 – kopling og innspel
• Innovasjon Norge/Visit Norway møter mai 2018 og januar 2019

• Best of the Fjords møter og prosess (Hardanger, Voss, Bergen, 
Nordfjord)

• Fellesgodefinansiering – Verdsarvrådet og Visit Sognefjord (SR 
forankring)



• Berekraftforanking i alle 9 kommunane
• Berekraftmerking fase A og B – sertifisert VS + 16 

interesserte bedrifter

• InFuture strategigrunnlag hausten 2018, workshop januar 
2019, rapport februar 2019

• Berekraftmerking C, D og E + InFuture strategirapport
• Høyring/innspel og forankring 2019/2020 (april/mai og 

september/oktober 2019 + februar/april 2020)



DEL 2: VISJON OG OVERORDNA MÅL



Forklaring til visjon og overordna mål

● Visjon: 
○ Utkast til visjon henta frå forretningsplanen til Visit Sognefjord

● Overordna mål:
○ Forslag til område for målstruktur/målområda - MERK: innhaldet er ikkje 

lagt inn enno, men dei fleste områda har tilgong på data.
○ Effektmål og resultatmål vert laga per område i kapittel 4, 5 og 6 og i 

handlingsplanane

● MERK: mål for miljø:
○ Desse er ikkje klarlagt enno, men vil vere knytt til mellom anna tal 

sertifiserte bedrifter og kommunar, oppfølging av reglar og krav, 
besøksforvaltning, tålegrenser og involvering av lokalsamfunna i 
reiselivsutviklinga





MÅL FOR TAL 
GJESTEDØGN PER 
SESONG OG 
MARKNADSANDELER 
PER MARKNAD



MÅL FOR 
ROMBELEGG, PRIS OG 
OPPHALDSTID PER 
SESONG

MÅL FOR TRANSPORT 
OG BESØKSTAL PÅ 
ATTRAKSJONAR OG 
AKTIVITETAR



MÅL FOR TAL 
CRUISESKIP OG 
PASSASJERAR

MÅL FOR TAL 
FRITIDSBUSTADER PER 
OMRÅDE



MÅL FOR OMSETNING, 
LOKAL VERDISKAPING OG 
ÅRSVERK SAMLA FOR SOGN 
OG PER KOMMUNE



MÅL FOR TAL SERTIFISERTE BEDRIFTER 
OG KOMMUNAR, TILPASSING TIL KRAV, 
FORVALTNING, UTSLEPPSKALKULATOR, 
TÅLEGRENSER OG INVOLVERING AV 
LOKALSAMFUNNA



DEL 3: PLANSTRUKTUR



Forklaring til planstrukturen

● Planen er delt inn slik (sjå lysark 17 - 22):
○ Kap 1: Innleiing
○ Kap 2: Overordna føresetnader
○ Kap 3: Visjon og mål
○ Kap 4, 5 og 6: Ressursar, premissar og verktøy for reisemålsutvikling
○ Tiltaksplanar: det vert laga 1-3 årige handlingsplanar frå 2020
○ Vedlegg: omtale av marknaden og ressursane + rapportar/notat/planar

● Kap 4, 5 og 6 - Ressursar, premissar og verktøy (sjå lysark 23 -24) :
○ Det vert laga omtale per område med status, utfordringar, moglegheiter, effektmål og 

delstrategiar. Resultatmåla vert laga i handlingsplanane
○ Ressursane (kap 4) vert kopla mot premissane (kap 5) og verktøya (kap 6) slik at ein kan 

skilje ut det som er interessant for kvart område og aktør.

MERK: det er planlagt å lage ei 
dynamisk webside der ein kan 
hente ut aktuelle deler av planen -
ein “finn.no” for masterplanen



Planstruktur – 1/2

• 1 Innleiing
• Kort beskriving av bakgrunn, rammer, organisering og prosess

• 2 Overordna føresetnadar
• Beskriving av berekraftig reiseliv, merkevara Sognefjord og kva overordna 

produktkonsept som definerer reisemålet Sognefjord

• 3 Visjon og overordna mål
• Formulering av visjon for reisemålet, og overordna målsetjingar for 

næringsutvikling, lokalsamfunnsutvikling og miljø



Plantruktur – 2/2

• 4 Ressursar for reisemålsutvikling
• Utfyllande beskrivingar av områda natur, infrastruktur, mat og drikke, 

aktivitetar og attraksjonar og overnatting.

• 5 Premissar for reisemålsutvikling
• Utfyllande beskrivingar av dei viktigaste premissane for reisemålsutvikling i 

Sogn: Miljø og berekraft, lokalsamfunnsutvikling og samhandling og 
forankring.

• 6 Verktøy for reisemålsutvikling
• Utfyllande beskrivingar av dei viktigaste strategiske verktøya for 

reisemålsutvikling: Teknologi og digitalisering, marknadsføring og sal, 
kunnskap og kompetanse, reiselivsorganisering og aktør- og næringsutvikling



Innhald i 
Masterplanen

I tillegg til aktuelle rapportar og planar.

MERK: det er planlagt å lage ei dynamisk webside for 
planen der ein kan hente ut aktuelle deler av planen.



Kap 4: Ressursar for reisemålsutvikling

4.1 Naturen

Innhald: fjorden, breen, fjellområda, nasjonalparkane 
og verneområda

Eksempel: Styring av trafikk, sikre viktige 
naturressursar, politiske vurderingar.

4.2 Infrastruktur

Innhald: transport/samferdsle, toalett, 
søppelhandtering, bubil/el-bil tilrettelegging, 
lokalsamfunn

Eksempel: Turstiar, skilting, offentlege toalett, 
kollektivtransport, rasteplassar.

4.3 Aktivitetar og attraksjonar

Innhald: kommersielle aktivitetar og attraksjonar

Eksempel: Aktivitetsbedrifter (sykkel, båt, vandring 
osv.), stavkyrkjene, museum, nasjonalparkar. 

4.4 Mat og drikke

Innhald: lokal mat og drikke, serveringstilbod

Eksempel: Produsentar, foredlingsverksemder, 
serveringsstadar. 

4.4 Overnatting

Innhald: alle former for kommersiell overnatting 
inklusiv DNT og privat utleige som t.d. AirBnb

Eksempel: Hotell, hytter, camping, privat utleige.



Kap 5: Premissar for reisemålsutvikling

5.1 Miljø og berekraft

Innhald: sertifisering, miljøvenlege løysingar miljøtiltak, regelverk mm.

Eksempel: Miljøfyrtårn og GreenKey-sertifiseringar, utsleppsreduksjon, klimavenleg infrastruktur, 
lokalsamfunnsinvolvering.

5.2 Lokalsamfunnsutvikling

Innhald: arbeidsplassar, omdømmebygging og kontakt med lokalbefolkninga

Eksempel: Utvikling på lokalsamfunna sine premiss, utvikling av fellesgoder som kjem lokalsamfunna til gode. 

5.3 Samhandling og forankring

Innhald: offentlege koplingar, rolledeling, besøksforvaltning verneområde, koplingspunkt mellom næring, 
kommunane, fylkeskommunen og verneområda, areanar for samhandling, rolledeling og samhandling i 
reiselivsorganisering VS/FN/IN mm

Eksempel: Betre samhandling mellom dei ulike aktørane, rolleavklaring/rolledeling



Kap 6: Verktøy for reisemålsutvikling

6.1 Teknologi og digitalisering 
Innhald: bruk av teknologi/digitalisering i 
marknadsføring/sal, produktutvikling og formidling
Eksempel: Digitale kanalar, virtuelle opplevingar, 
datasamling/”Big data”

6.2 Marknadsføring og sal
Innhald: profil for Sognefjorden/Sogn, marknads- og 
salstiltak og vertskap/turistinformasjon)
Eksempel: Marknadsføring av regionen og aktørane i 
ulike kanalar B2C og B2B.

6.3 Kunnskap og kompetanse
Innhald: opplæring/kurs, utdanning, nettverk/system 
og kvalitetssikring
Eksempel: Guidesertifisering, marknadskompetanse, 
nettverksbygging, Varde opplevingskvalitet AS mm.

6.4 Reiselivsorganisering 
Innhald: funksjonar i Visit Sognefjord, Fjord Norge og 
Innovasjon Norge
Eksempel: Maksimere nytten av dei ulike 
reiselivsorganiseringane (VS, FN og IN)

6.5 Aktør- og næringsutvikling
Innhald: institusjonar, verkemiddel og arenaer for 
næringsutvikling
Eksempel: Bedriftsutvikling, kopling mellom aktørar, 
samarbeidsprosjekt. 



Område 2025 2030 2035
Sertfisering 
næring

20% 30% 50%

Sertifisering 
kommunar

80% 100%

Tålegrenser Stad og pax Stad og pax Stad og pax

Utslepp Krav Krav Krav

mm.

EKSEMPEL PÅ OMTALE PER 
OMRÅDE I KAPITTEL 4, 5 OG 6 
(RESSURSAR, PREMISSAR OG 
VERKTØY) OG OPPSETT FOR 
STEGVISE EFFEKTMÅL 2025 - 2035



Miljø/
berekraft

Lokal-
samfunn

Sam-
handling

Teknologi Marknadsføring/
sal

Kompetanse Reiselivs-
organisering

Nærings-
utvikling

Naturen

Infrastruktur

Aktivitetar og 
attraksjonar

Sertifisering Arbeidsplassar Besøks-
forvaltning

Elektrifisering SoMe kampanje Varde 
Kurs/opplæring

FN/VS kopling Støtteordningar

Mat og drikke

Overnatting

Ressursar Premissar Verktøy

Tabellen syner korleis ressursane (kap 4 Ressurar for reisemålsutvikling) kan koplast mot premissane
(kap. 5 Premissar for reisemålsutvikling) og ulike verktøy (kap. 6. Verktøy for reisemålsutvikling) med 
nokre enkle stikkord knytt til eksempel for aktivitetar og attraksjonar. MERK: i planen vil kvart av desse 
punkta vere meir utfyllande for alle ressursane.



DEL 4: SPØRSMÅL TIL PLANEN



Me ynskjer innspel på følgjande spørsmål:

• Kva er viktig for kommunen (lokalt)?

• Kva er viktig for Sogn som reisemål (regionalt)?

• Kva sentrale utfordringar og moglegheiter bør omtalast i planen?



Ståle Brandshaug
Reiselivsdirektør/CEO

Visit Sognefjord AS

+47 90961179

stale@sognefjord.no

www.sognefjord.no

www.facebook.com/VisitSognefjord
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