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Overordna plan for utvikling av Sognefjorden 
til eit av dei fremste reisemåla i verda. 

2025 – 2030 - 2035





PROSESSEN



Organisering og eigarskap

Prosjektleiar
Ansvar for praktisk gjennomføring av 

prosjektet i tråd med det styringsgruppa 
avgjer

Prosjektansvarlig
Ansvarlig for personell i prosjektet 

og å følgje opp det som 
styringsgruppa avgjer

Styringsgruppe
Ansvar for alle strategiske 

beslutningar, framdrift, ressursbruk 
og dokumentasjon

Prosjekteigar Sogn 
Regionråd

Visit 
Sognefjor

d

Ståle 
Brandsha

ug

Synnøve 
Aabrekk

                                         

Ressursgrupper

Temagrupper

Næringa/kommunane

           Forventing om 
• Informasjon
• Merknader
• Engasjement

           Forventning om
• Forutsigbare rammer 

for utvikling
• Medbestemmelse

Kommunane

P
L
A
N
A
R
B
E
I
D
E
T

Samarbeids
partnarar Omkringliggjande 

destinasjonsselskap
Fjord Norge





Arbeidsoppgåver i forstudiet

• Beskrive VS si 
næringsklynge

• Beskrive regionen sitt 
ressursgrunnlag

• Vurdere staden sin profil

Utarbeiding av 
situasjonsanalyse

• Trender 
(internasjonale, 
og nasjonale

• Statistikk

Beskrive 
marknadstrende

r og 
utviklingstrekk

• Ringverknadsanalyser
• Verdiskapingsanalyser
• Gjesteundersøking
• Big data / Telenor

Gjennomføre 
statusanalyser

• Forankring hos kommunar / 
Sogn regionråd

• Forankrings hos 
destinasjonsselskap, næringsliv

• Utarbeiding av handlingsplan
• Utarbeiding av næringsoversikt
• Utarbeide GAP-analyse

Gjennomføre fase A 
og B 

Kvalifisering for 
bærekraftmerket

• Avklare vidare 
prosess

• Finansiering
Innleiande 

strategi-vurd
eringar / 
Vegen 
vidare

MENON Economics på 
vegne av VS 

Prosessen er avhengig av stor 
grad av involvering frå 
næringssjefar/tiltaksapparat/
ordførarar i kommunane og 
Sogn Regionråd

Vil omfatte kommunale 
planar innan m.a.: 
• Reiselivssatsing
• Kulturminner
• Naturmangfaldslov
• Risiko-/klimavurderingar
• Besøksforvaltning

Involverer i stor grad styret i 
VS, Sogn Regionråd, tema- 
og ressursgrupper

Vil også innbefatte 
innhenting av kommunal 
informasjon

Ferdigstillast 1. mai.

Oppstart 1. august 



Hovudprosjektprosessen

Få på plass felles strategisk 
plattform som det er einighet 
om

Etablere forpliktande 
samarbeid mellom aktørane
 Fokus på beslutningar og 
prioritering
 Definere ambisjonsnivå

Brei involvering og 
forankring av 

prosessen

• Marknadsmoglegheiter
• Overordna produkt- og 

marknadskonsept
• Regionavhengige viktige 

fokusområde definert utifrå 
strategiske diskusjonar i 
forstudiet

• Eventelle analyser av 
spesielle forhold for regionen

Definere 
hovudaktivitane som er 
nødvendig for utvikling i 

regionen

• Sette mål for fysiske, 
mijømessige, økonomisk, sosialt 
og kulturell utvikling i regionen

• Sikre jordressursar og kvalitetar i 
landskapet

• Sikre naturgrunnlaget
• Legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling
• Sikre gode leve- og 

oppvekstvilkår
• Klimafokus
• Samfunnssikkerhet

Planlegging etter 
kommunelova

Ambisjonar – stad og prosessutvikling – 
opplevingsutvikling – næringspolitikk - 
kommunikasjon

Det handlar om å prioritere riktig ut ifrå fakta og analyser 
som skal gjennomførast i forprosjektet. Einighet mellom 
offentleg og private aktørar om valgt utvikling. 







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
• Kommuneplanleggarane møter i juni og november 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)





Totalt antall gjestedøgn i 2016, etter segment og sesong. Kilde: Statistikknett, SSB, Cruise Norway, TØI og 

Menon (2017)

Når vi legger sammen alle de ulike gjestedøgnstallene anslår 
vi rundt 1,08 millioner gjestedøgn i 2016, som fordeler seg 
som vist i figuren ved siden av. Her betegner vi hver 
cruisegjest som 1 gjestedøgn, selv om de ikke nødvendigvis 
er i regionen over natten. 

Vi ser at Sognefjorden er en utpreget sommerdestinasjon. Av 
camping- og hotellgjestene kommer 90 prosent om 
sommeren, og all cruiseaktivitet er i sommersesongen. 

Sognefjorden er også en langt større kommersiell 
destinasjon enn mange andre naturbaserte destinasjoner, 
der hytteaktivitet dominerer. Kommersielle gjester legger 
som regel igjen mer penger per gjestedøgn enn besøkende 
ved private hytter. 

Over 1 million gjestedøgn i Sognefjorden i 2016, der flesteparten er 
kommersielle

BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE
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Beregnet reiselivsrelatert forbruk (også kalt omsetning) fordelt på næring i 2016. Kilde: Menon (2017)

Når vi multipliserer gjestedøgnene fra de ulike gjestedøgnssegmentene 
med gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn får vi et samlet forbruk på i 
overkant av 1,2 milliarder kroner i regionen. Når vi legger til forbruket 
tilknyttet hytteeierskap og hyttebygging får vi et samlet reiselivsrelatert 
forbruk på 1,3 milliarder kroner i 2016. Forbruket fordeler seg på ulike 
næringer som vist i figuren ved siden av. De 1,3 milliardene tilfaller 
direkte som omsetning i bedriftene der de tilreisende handler, derfor 
omtaler vi det videre som reiselivsrelatert omsetning. 

Ettersom Sognefjorden i stor grad er en kommersiell destinasjon og ikke 
en hyttedestinasjon, er det overnattingsbedrifter som får størst 
omsetning samlet. Varehandel får aktivitet både fra hyttefolk og 
tilreisende ved hoteller, campingplasser og cruise. Det samme gjelder 
servering og aktiviteter. 

Det er viktig å være klar over at forbrukstallene vi legger til grunn er 
nasjonale. De kan være noe for høye for Sognefjorden, på grunn av 
begrenset utvalg av varehandel og aktiviteter ved fjorden sammenlignet 
med større byer. Samtidig er ikke dagsturister og alternative 
overnattingsformer med i regnestykket vårt, og samlet tror vi disse 
effektene utligner hverandre. 

Tilreisende hadde et samlet forbruk i regionen på 1,3 milliarder 
kroner i 2016
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Beregnet antall ansatte i næringene der tilreisende legger igjen penger (grønn del av søylene) og hos 

underleverandører i regionen (lyse rød del av søylene). Kilde: Menon (2017)
For å betjene etterspørselen fra tilreisende behøves det arbeidskraft. 
Basert på regionale forholdstall mellom omsetning og antall ansatte 
beregner Menon at reiselivsomsetningen på 1,3 milliarder bidrar til å 
sysselsette til sammen 1775 personer i regionen. De ansatte fordeler seg 
på ulike næringer som vist i figuren ved siden av. 

1438 arbeidsplasser opprettholdes direkte i bedriftene der tilreisende 
legger igjen penger (som hotellene de bor på og restaurantene de spiser 
ved) mens de resterende 337 arbeidsplassene er hos underleverandører i 
regionen (som lokale regnskapsførere for hotellene eller matgrossister som 
selger til restauranter). 1775 arbeidsplasser tilsvarer hele 16 prosent av 
ansatte i næringslivet i regionen. 

Vi beregner at den direkte aktiviteten og ringvirkningene bidrar til å 
sysselsette til sammen 1368 personer i reiselivsnæringen (overnatting, 
servering, transport og aktiviteter). Totalt er det registrert cirka 1400 
ansatte i regnskapspliktige reiselivsbedrifter i 2016. Reiselivsaktivitet bidrar 
dermed til en svært stor andel aktivitet i bedrifter som restauranter og 
aktivitetstilbud, tjenester som også lokalbefolkningen nyter godt av. 
Reiselivet er dermed avgjørende for at det er et utvalg av slike lokale 
fornøyelsestjenester, noe som er viktig for levende lokalsamfunn og 
attraktive bomiljø. 

Vi beregner at reiselivsaktiviteten bidrar til å sysselsette 1775 
personer i regionen
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Verdiskaping i rapporteringspliktige foretak i Sognefjord-regionen i 2016, fordelt på 

næringer. Kilde: Menon (2017)Figuren til høyre viser verdiskaping i reiselivsnæringen 
sammenliknet med det øvrige næringslivet i 
Sognefjorden.

Prosessindustrien er den største næringen i 
Sognefjord-regionen, med rundt 2,3 milliarder kroner i 
verdiskaping i 2015. Kraftnæringen er også en viktig 
næring, med rundt 1,9 milliarder kroner i verdiskaping.

Reiseliv er også en betydelig næring, og er i 2016 
regionens femte største næring målt i verdiskaping. 
Verdiskapingen i reiselivsnæringen er på 660 millioner 
kroner i 2016, og utgjør med dette 7 prosent av 
næringslivets totale verdiskaping.

Reiselivet er femte største næring målt i verdiskaping i 
Sognefjord-regionen

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Antall ansatte i rapporteringspliktige foretak i Sognefjord-regionen i 2016, 

fordelt på næringer. Kilde: Menon (2017)Som vist i figuren til høyre, deler reiselivsnæringen 
tredjeplassen blant de største næringene i regionen, målt i 
antall ansatte. Reiselivet sysselsetter like mange som bygg- 
og anleggsnæringen, og bare handelen og prosessindustrien 
sysselsetter flere.

I 2016 var det rundt 1400 ansatte i reiselivsnæringen, noe 
som tilsier 13 prosent av de ansatte i næringslivet i regionen. 

Sesongvariasjonene i reiselivet medfører at en betydelig 
andel av arbeidsplassene trolig er deltidsstillinger og 
sesongbemanning. 

Reiselivet er blant de aller største arbeidsgiverne i 
regionen
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PLANSTRUKTUR



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 .



Område 2025 2030 2035
Sertfisering 
næring

30% 70% 90%

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



• Målsetting - regional utvikling med lokal handling

• Eigarskap PA – regionråd, kommunane og næringa

• Organisering SG, PL, PG og RG – breidde og kontinuitet

• Kunnskap – status og moglegheiter

• Masterplan – mål, strategiar og merking som berekraftig reisemål

• Frå ord til handling – tilslutting og forankring (kommunane)



Prosjekt for Fellesgodefinansiering
Verdsarvrådet for Vestnorsk Fjordlandskap og Visit Sognefjord AS

Status - Virke reiseliv 16. januar 2020







Tidsline 2018 – 2020/2021

Notat VS
Juni 2018

Prosjektstart
Sept. 2018

Menon/Selmer
Februar 2019

FoU-prosjekt
januar 2020

Forslag
april 2020













Fellesgodefinansiering skal nyttast til utvikling og drift av infrastruktur 
med verknad for tilreisande:

• Infrastruktur 
• Inkluderer infrastruktur knytt til samfunnsutvikling/busetting

• Ivaretaking og formidling av natur- og kulturverdiane
• Inkluderer formidling & vertskap

• Regulere og styre trafikk/besøkande
• Tid, rom/geografi, sesong 

• Stimulere til ei berekraftig og heilårleg samfunnsutvikling 
• Indirekte effekt for den besøkande - viktig for reiselivsnæringa og kommunane. 





«Svalbard-modellen»



Overordna prinsipp - uavhengig av modell/løysing:

• Forbrukar/brukar/forureiner må betale - skilje mellom dagsbesøkande og 
overnattingsgjester 

• Midlane skal legge til rette for fellesgode og tiltak med direkte effekt for 
turisten. 

 

• Prioritere løysingar som både er trafikkstyrande og som gir inntekter

• Midlane må styrast uavkorta inn til eit øyremerka fond/stifting

• Modellen(ane) krev offentleg medfinansiering/utløysande midlar

• Modellen er valfri for kommunane, men med rammeverk for styring og bruk













Ståle Brandshaug
Reiselivsdirektør/CEO

Visit Sognefjord AS

+47 90961179

stale@sognefjord.no

www.sognefjord.no

www.facebook.com/VisitSognefjord


