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Forord
Sunndal kommune har gode naturgitte forutsetninger for å lykkes som reiselivskommune.
En sterk reiselivsnæring bidrar positivt til kommunen på mange måter. Det gir økt omsetning langt ut
over reiselivsbedriftene. I 2011 1 var omsetning fra samlet overnattingsturisme i Nordmøre og
Romsdal på 2 milliarder kroner. 2544 personer var sysselsatt direkte eller indirekte i turismerelatert
næring i samme område.
Positive effekter fra reiselivsarbeidet er blant annet:
- økt bolyst, stolthet og identitet
- bedret omdømme og kjennskap
- økt attraktivitet som region å ta arbeid og bosette seg i
- knytter regionen sammen og åpner for økt samarbeid mellom regioner
Styringsgruppen ønsker å legge til rette for en bærekraftig reiselivsnæring. Planen sikter mot å få på
plass en del grunnleggende forutsetninger for videre satsning. Med en sterk reiselivsnæring vil det
også i framtiden være mulig å dra i gang større prosjekter innen næringen.
I utarbeidelse av tiltaksplanen tas det utgangspunkt i de attraksjonene som er unike for Sunndal.
Gruppen mener det er vesentlig å få på plass en person som har ansvar for å følge opp planen og
tiltakene. Dette må være en langsiktig løsning.

Styringsgruppen for rullering av Strategiplan for reiseliv i Sunndal kommune

____________________
Alf Harald Dragseth
Leder
Sunndal Reiselivsforum

________________________
Per Atle Hansen
Sunndal kommune – politisk

____________________________
Ester Aalbu Eriksen
Sunndal kommune- adm.

____________________
Erlend Aarflot
Sunndal Reiselivsforum

________________________
Tove Berget
Destinasjon Kr.sund og Nordmøre

____________________________
Roar Harsvik
Destinasjon Kr.sund og Nordmøre

____________________
________________________
Marit Brånås Aarflot
Sigrun Rødset
Sunndal kommune – politisk Attraktive Sunndal
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____________________________
Marit Hoem Fahle
Sunndalsvert
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Innledning og bakgrunn
Bakgrunn for strategiplanen

Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2009-2013 ble vedtatt i kommunestyresak 4/10 den 10.02.10.
Reiselivsforum Sunndal utarbeidet planen under prosjektledelse av Aktivum Midt-Norge. Formålet
med strategiplanen var å bidra til å øke reisemål Sunndals attraksjonskraft og opplevelsesverdi, å øke
verdiskapingen og lønnsomheten i reiselivsnæringen og å løfte hele Nordmøre som destinasjon
gjennom å foreslå organisering av og tiltak i et utviklingsarbeid innen reiseliv.
Sunndal kommunes økonomi- og planutvalg vedtok i sak 4/12 at planen skal rulleres i 2012, etter
henvendelse fra Reiselivsforum i Sunndal. Reiselivsforum i Sunndal v/Aktivum Midt-Norge AS fikk
bevilget midler til gjennomføringen av arbeidet og det ble oppnevnt to representanter fra økonomiog planarbeidet til styringsgruppen: Marit Brånås Aarflot og Per Atle Hansen. Sunndalsvertens og den
oppnevnte styringsgruppens mandat har vært å rullere planen for perioden 2013-2016.
Prosess og forankring
I gjeldende kommuneplan for perioden 2007-2015 (kommunestyresak 37/07) framheves det at det
må satses på å sikre eksisterende og legge til rette for nye arbeidsplasser innen reiseliv generelt og
innen natur- og kulturbasert reiseliv spesielt. I næringsplanen som ble vedtatt i 2011
(kommunestyresak 14/11) er det vedtatt at to av næringsplanens seks satsingsområder er å øke
attraktiviteten i sunndalsregionen og å satse på næringsutvikling innen handel, service, kultur og
natur. Prosjektene ”Sunndal 2013” (kommunestyresak 10/10) og ”Attraksjonsbygging i Sunndal”
(økonomi- og planutvalgssak 39/11) har også tilsvarende fokus.
Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning:
Alf Harald Dragseth, Sunndal Reiselivsforum
Erlend Aarflot, Sunndal Reiselivsforum
Per Atle Hansen, Sunndal kommune, politisk
Marit Brånås Aarflot, Sunndal kommune, politisk
Ester Aalbu Eriksen, Sunndal kommune, administrasjon
Sigrun Rødset, Attraktive Sunndal
Roar Harsvik, Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
Marit Hoem Fahle, Sunndalsvert (sekretær tom 31.10.12)
Tove Berget, Destinasjon Kristiansund og Nordmøre (sekretær f.o.m. 01.12.12)
Ledet av Alf Harald Dragseth.
Arbeidet startet opp i mai 2012 med et møte i mai og et i juni. Styringsgruppen har hatt arbeidsmøter
02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 19.11, 05.12, 10.12, 09.01, 14.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02 og 20.02.
•

•
•
•

Kommunestyrets vedtak i sak 4/10 Endelig godkjenning av Strategiplan for reiseliv i Sunndal
2009-2013 og økonomi- og planutvalgets vedtak i sak 4/12 Rullering av strategiplan for
reiseliv i Sunndal.
Økonomi- og planutvalget. 6. november; orientering av Marit Brånås Aarflot, medlem av
styringsgruppen.
Møte i Sunndal reiselivsforum 7. november 2012; orientering av sunndalsvert Marit Hoem
Fahle.
Åpent møte med reiselivsaktører 12. februar 2013.
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Status strategiplan 2009-2013
Strategiplanen for reiseliv i Sunndal 2009 til 2013 2 hadde visjon: Til Sunndal vil vi reise!
Følgende målsettinger ble satt for å realisere visjonen:
• verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen skal økes gjennom:
o økt kompetanse
o økt attraksjonskraft og opplevelsesverdi
o økt regionalt samarbeid
o økt markedsføring
o økt salg
• etablere stilling som sunndalsvert for økt salg
• utvikle nye kvalitetsprodukter basert på industri og opplevelser i sentrum
• øke antall gjestedøgn i Sunndal til 45 000
• videreutvikle Aursjøvegen som produkt og øke antall biler over Aursjøvegen til 12 000
• videreutvikle Åmotan som produkt og øke besøkstall og verdiskaping
• videreutvikle Innerdalen som merkevare
• videreutvikle Seterlandet Sunndal som produkt
• øke antall hytter i Sunndal og øke antall gjestedøgn på disse
Målsetningene i planen er delvis nådd:
• Tilsetting i stilling som sunndalsvert fra 1.9.2011i Aktivum Midt-Norge AS. Stillingen opphørte
31.12.2012 da Aktivum Midt-Norge AS ble avviklet.
• Antallet gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender juni-august gikk opp 25 % fra 2008 til
2012. Antallet var i 2012 36.183 i 2012. 3
• Antallet hotellovernattinger var i juni til august 2012 9.177 gjestedøgn. (7574 i 2010 og 6514 i
2011)
• Dette betyr at antallet gjestedøgn i Sunndal juni-august 2012 var på over 45.000.
• Antallet biler over Aursjøvegen har vært ca. 5.500.
• Det var totalt 738 hytter i Sunndal kommune per 31.12.2012 4. I strategiplanen for 2009-2013
operer man med et tall på 750 fritidsboliger (tall fra 2005).
• Samarbeidet med Nesset ang Aursjøvegen har pågått i perioden.
• Det er gjennomført et markedskurs i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer
• Det har vært skogrydding i området ved Fallet og det har også kommet på plass benker og
annen tilrettelegging
• Det ble levert søknad til Statens vegvesen ang reiselivsvennlig skilting. Det har imidlertid vært
problemer med finansiering av skiltene
• Det er satt opp infotavler ved Aursjøvegen
• Det er skiltet til utvalgte kulturhistoriske steder (Åmotan, Aursjøvegen, Grødalen)
• Det har vært gjennomført et reiselivsprosjekt med aktører rundt Aursjøvegen
• Det er gjennomført visningsturer i samarbeid med Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
• Stillingen som sunndalsvert på plass fra 1.9.12011. Sunndalsverten har også tilbydd salgs- og
distribusjonsfunksjoner for reiselivsaktører i kommunen
• Sunndal Ski Session/Contrast Adventure har produsert en film fra Sunndalsfjella
Styringsgruppa har tatt utgangspunkt i gjeldende strategiplan for reiselivet, og viderefører denne
som et verktøy for utvikling av reiselivet i Sunndal.
2

Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2009-13.
Tall fra SSB /Klaas van Ommeren, Dovrefjell nasjonalparkstyre, se vedlegg 5
4
Tall hentet fra innføring av hytterenovasjon pr 1.1.2013.
3
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Styringsgruppen ser at ikke alle målene som er satt for 2013 er nådd, men ønsker allikevel å fortsette
å jobbe i denne retningen. Mange av målene som er satt for å nå visjonen er også videreført i denne
planen på forskjellige måter.

Foto: Øivind Leren / Destinasjon Kristiansund & Nordmøre AS

Vedtatt av Sunndal kommunestyre, sak 32/13 i møte 19.06.2013

Side 6

Hovedtrender og reiselivsstruktur
Trender i reiselivet

Reiselivsbransjen er, som alle andre bransjer, i utvikling. Noen globale trender innen reiseliv er:
 Tematurisme – folk velger i større grad reisemål ut fra hva de ønsker å gjøre i ferien
 Norge spås å få en total vekst på null prosent i 2013
 Nordmenn legger igjen stadig mer penger i utlandet. I 2012 ble hele 75 prosent av
feriebudsjettet brukt i utlandet.
 Økning i tre prosent på antall norske gjestedøgn i 2012.
 Anbefalinger fra Innovasjon Norge for 2013:
o Spisset markedsinnsats
o Fokusere på opplevelser
o Utvikle unike opplevelser med høy betalingsvillighet
o Synliggjøre servicenivå
o Det beste for turisten
Destinasjon Norge (Nasjonal strategi for reiselivsnæringen) 5
I regjeringens reiselivsstrategi som kom i april 2012 pekes det på tre mål for reiselivssatsingen i
Norge:
Mål 1: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen
Mål 2: Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distrikts-Norge.
Mål 3: Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy
betalingsvillighet.
Regjeringen har valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av
reiselivsnæringens potensial for videre verdiskapning, særlig i distriktene, og de naturgitte fordelene
som Norge har som forutsetning for videreutvikling av Norge som reisemål. Regjeringen vil derfor
føre en spesielt aktiv næringspolitikk overfor reiselivsnæringen.
Reiselivsstruktur
Regjeringen har i Destinasjon Norge, Nasjonal strategi for reiselivsnæringen, lagt opp til en
strukturendring i reiselivet. For å lykkes med dette vil regjeringen nedsette et prosjekt for skal
gjennomføre denne endringen. Hver landsdels vil få sin gruppe som skal jobbe med denne prosessen
i sin landsdel, og denne gruppen vil legge premissene for hvordan organiseringen best kan løses i sin
landsdel.
Ønsket organisering er synliggjort i modellen under.

6

5

http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2012/reiselivsstrategien_april2012.pdf
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For Sunndals del vil dette se slik ut:

Visit Norway

Fjord Norway
/ NCE

Destinasjon
Kristiansund
og Nordmøre

Sunndal

Grønt reiseliv
Grønt reiseliv er landbrukets bidrag til oppfølging av Regjeringens reiselivsstrategi. Satsingen skal
legge til rette for økt verdiskaping, lønnsomhet, og utvikling av Norge til et bærekraftig reisemål.
Grønt reiseliv er nå et etablert og positivt begrep, og omfatter en rekke reiselivsrelaterte aktiviteter
innenfor mat- og landbruksområdet. Grønt reiseliv omfatter blant annet Utviklingsprogram Grønt
reiseliv, Mat langs Nasjonale Turistveier, Utviklingsprogram for innlandsfisk,
Frukt/bær/kulturlandskap/reiseliv på Vestlandet og Seterprosjektet.
Reiselivet i regionen
Fjord Norway / NCE Tourism
Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. Selskapet koordinerer det
internasjonale markedsarbeidet, i tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen selv. I 2009
ble Fjord Norge-klyngen gitt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).
Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og
sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i
regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i
regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre er et markedsføringsselskap. Selskapet er aksjonær eid og
aksjonærene består av lokale reiselivsbedrifter, kommuner, transportselskaper og andre bedrifter.
Selskapets hovedoppgave er å drive markedsføring av Nordmøre. De har i tillegg ansvar for
turistinformasjonene i Sunndal, Surnadal og Kristiansund.
Destinasjonsselskapet markedsfører Sunndal kommune generelt og medlemsbedriftene spesielt
gjennom presse- og visningsturer, deltakelse på messer, egne nettsider, brosjyremateriell,
turistinformasjonene og i andre kanaler.
Gjennom å være synlig på destinasjonsselskapets nettside blir man også synlig på
www.fjordnorway.com og www.visitnorway.com.
Sunndal kommune betaler en sum pr innbygger i medlemsavgift i Destinasjon Kristiansund og
Nordmøre tilsvarende ca. kr. 350.000 / år. I tillegg betaler reiselivsnæringen ca. kr. 70.000 i året i
medlemsavgift.
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre betaler Sunndal kommune for drift av turistinformasjonen i
Sunndal 10 uker i året.
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre har også hatt en medarbeider lokalisert i Sunndal i 30 %.
6

Organisasjonsmodell for fremtidens reiselivsnæring. Kilde: Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen,
s.49.

Vedtatt av Sunndal kommunestyre, sak 32/13 i møte 19.06.2013

Side 8

Som svar på regjeringens ønske om strukturendring har Destinasjon Kristiansund og Nordmøre og
Destinasjon Molde og Romsdal innledet et samarbeid som i første omgang omfatter fem ulike
prosjekter; felles internettportal, felles brosjyremateriell, Atlanterhavsveien – Masterplan for
reisemålsutvikling, opplevelsesbutikker og sommer- og vinterturer.
Begge selskapene ønsker et tettere samarbeid og det vil bli opp til eierne i selskapene hvordan dette
samarbeidet skal se ut i fremtiden.
Reiseliv i Sunndal
Sunndal har mange og ulike reiselivsaktører i tillegg til de som driver innen handel- og
servicenæringen. Det finnes ca. 45 aktører som driver næring med tilreisende som største
kundegruppe. Utfordringer med disse aktørene er, som i mange andre kommuner, at de er relativt
små, driver sin bedrift ved siden av en annen jobb og har ikke mye midler til utvikling og utbedringer.
Fordelene med aktørbildet i Sunndal er at det er svært variert, det finnes tilbydere av lokalmat basert
på gamle setertradisjoner, campingplasser, hotell og tilbydere av toppturer og andre aktiviteter.
For å hjelpe disse aktørene videre må det oppfordres til samarbeid og de må selge hverandre.
Reiselivskoordinatoren og et nytt reiselivsnettverk kan være en slik arena for å oppfordre til denne
type arbeid.
Stillingen som sunndalsvert har vært tillagt Aktivum Midt Norge siden september 2011. Fra og med
september 2011 til og med februar 2012 i 60 % stilling og etter det og frem til desember 2012 i 80 %.
Stillingen har i tillegg vært finansiert gjennom prosjektarbeid. I januar 2012 bevilget Sunndal
kommune kr 180 000 til del finansiering av inntil 50 % av lønnskostnadene til arbeidet med ny
reiselivsplan, under forutsetning av at næringen selv finansierte resten
For å utnytte apparatet av destinasjons- og landsdelsselskap, og oppnå best mulig markedsføring av
vårt område, er det viktig at det finnes en ansvarlig stilling lokalt som tar vare på Sunndals posisjon i
disse kanalene. Dette kan gjøres ved å videreføre stillingen som sunndalsvert gjennom å opprette en
stilling som reiselivskoordinator, og videreføre samarbeidet med Destinasjon Kristiansund og
Nordmøre.
Betydning av reiseliv i kommunen
Reiselivsnæringen er allerede en vesentlig næring for Sunndal kommune. Sommeren 2012 hadde
kommunen 45.000 gjestedøgn, noe som står for 31 % av alle overnattinger i hele regionen
(Kristiansund og Nordmøre). Sunndal hadde henholdsvis 16 % av regionens hotellgjestedøgn og hele
39 % av regionens camping/hyttegjestedøgn.
Disse gjestene står for en betydelig omsetning ut over det som kommer fram i reiselivsstatistikker, og
det er et stort potensiale for en økning av denne omsetningen ved å gjøre produktene mer
tilgjengelige for tilreisende.
Effekten av turisme på Nordmøre (uten Eide og Gjemnes) var på936 millioner kroner i 2011. Kjøp av
overnattingstjenester utgjør den største posten. Så følger varekjøp, transport, servering, aktiviteter
og andre varer/tjenester. For hver krone som ble lagt igjen, ble det i tillegg skapt en indirekte
omsetning på 35 øre.
Betydningen av turisme har også store ringvirkninger ut over den rene økonomiske verdiskapningen.
Handelstilbudet er mer rikt som følge av denne importen av kjøpekraft. Kultur og aktivitetstilbudet
det samme. Både omdømme og kjennskap påvirkes av de produktene reiselivet kan tilby og den
markedsbearbeidingen som reiselivsnæringen gjør for å utvikle og selge kommunen som et reisemål.
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Det har betydning for identitet og for den stoltheten innbyggerne føler for det man har rundt seg.
Det har også betydning for de som vurderer Sunndal som et sted å flytte til, og ta arbeid i.

Tilgrensende prosjekter og institusjoner

En rekke prosjekter og institusjoner vil ha gjensidige positive synergieffekter med et videre
reiselivsarbeid som foreslått i foreliggende strategiplan. Blant annet:
• Sunndal nasjonalparksenter
• Attraktive Sunndal
• Opplev Trollheimen
• Seterlandet Sunndal
• Aursjøvegprosjektet
• Nasjonalparkkommuner
• Dovrefjell / Sunndalsfjella nasjonalpark (Dovrefjell nasjonalparkstyre og adm. på Hjerkinn)
• Trollheimen landskapsvernområde (Trollheimen verneområdestyre og adm. i Rindal)
• Oppdal-Åndalsnes på sykkel
• Aursjørittet
• Hydro Cup
• Hundeutstillingen
• Sunndal kulturfestival

Fyrtårn

Styringsgruppen ønsker å peke på fem fyrtårn som skal være med å trekke turister til Sunndal.
Disse fyrtårnene bør prioriteres i markedsføringen av Sunndal og tilrettelegges for å utnytte sitt
potensiale på best mulig måte.
Åmotan
Åmotan – hvor fire elver møtes, tre av dem i praktfulle fosser utfor juvkanten - er noe av det
flotteste norsk natur- og kulturlandskap kan by på. Området er tilrettelagt med parkering, toalett,
merkede stier, bruer over Reppa og Grøvu og en brosjyre utarbeidet 2006 av Aktivum, kommunen
og lokale aktører er svært populær bl.a. fordi den inneholder kart i stor målestokk med turene
inntegnet og beskrevet. Tiltak som bør vurderes:
1. Bruene er helt sentrale for å oppleve Åmotan– det er uklart hvem som er ansvarlig for dem
og de trenger vedlikehold oppgradering.
2. Revidere og trykke opp nye opplag av brosjyren.
3. Utvide stisystemet med sti langs Gammelsnøgutu og evt. bru over Svøufallet mot Sveen for å
gjøre rundtur mer attraktiv.
4. Utsiktspunkt ved Svøufallet, PMN-tj arbeider med saken sammen med arkitektfirma Bjørbekk
og Lindheim. Bedre parkeringsmuligheter, ikke minst for busser. Finansiering blir en
utfordring. Kopling til bro i 2.?
5. Kople attraksjonen Åmotan til Sunndalsporten med nasjonalparksentret,
Nyheim/Sagtrøa/Gjøra camping, og Vangshaugen. Det er her en kan tjene noe på de
besøkende.
6. Etablere fast guidetilbud i høysesong.
Vinnu / Leikvin
Vinnufossen er det høyeste vannfallet på det eurasiske kontinent og blant de ti høyeste i
verden. 7Den har et stort besøkspotensiale. En godt tilrettelagt rasteplass ligger like ved, men bedre
tilrettelegging for besøkende er nødvendig:
7

http://www.worldwaterfalldatabase.com/waterfall/Vinnufossen-766/

Vedtatt av Sunndal kommunestyre, sak 32/13 i møte 19.06.2013

Side 10

1. Henvisning til parkering der utsikten er best (biler stopper i veien i dag)
2. Skilting fra parkering til beste utsikt, informasjon om fossen på P-plass
3. Sti i terrenget opp mot og så nær fossen som mulig
Leikvin bygdemuseum er i utgangspunktet et trivelig og interessant anlegg med stort potensiale for
besøk, bruk og utvikling. Skilting fra RV70 er på plass.
Følgende er under utvikling eller bør utvikles:
1. Museet: Flåstua skal flyttes fra Øksendal til Leikvin i løpet av sommer/høst 2013. Museet er
under kontinuerlig utvikling/forbedring.
2. Phillipshagen er overdratt til Sunndal kommune som nå har forvaltningsansvaret.
3. Jernaldergravfeltet ligger også i kulturminneparken. Bedre skilting og tilgjengelighet er
nødvendig: Av stien fra Phillipshagen, samt henvisning til parkering på Løykja skole og skilting
derfra.
Innerdalen
Kjent som en av landets vakreste daler, frodig og artsrik omkranset av bratte fjell. To lett tilgjengelige
turisthytter, både familievennlig og med krevende tur- og klatreruter. Innerdalstårnet og
Dronningkrona er to kjente attraktive turmål. Landets første landskapsvernområde, nå en del av
Trollheimen landskapsvernområde.
Innerdalen fremheves ofte i markedsføringen av FjordNorge og det finnes flere etablerte
aktivitetsprodukt tilknyttet dalen og tårnet allerede i dag.
Aursjøvegen
Aursjøvegen overgår det meste Norge kan by på av spektakulære vegstrekninger. Fjellvegen fra
Sunndalsøra i Sunndal kommune til Eidsvåg i Nesset kommune er 121 kilometer og inkluderer en 55
km lang bomvei anlagt i forbindelse med utbyggingen av Aura kraftverk fra 1947.
På denne turen kan du oppleve alpine fjell, godt tilrettelagte stier, Aurstaupet, Mardalsfossen og
Eikesdals-vatnet, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, helleristninger, seterliv, Aursjøhytta, Nesset
prestegard, Visningsverk Statkraft og mye mer - en opplevelsesrik tur langs Aursjøvegen med bil,
sykkel eller til fots.
Driva
Driva er en berømt lakse- og sjøørretelv, men etter infeksjon med Gyrodactylus salaris sist på 70tallet har elva som lakseelv fått en alvorlig knekk. På 90-tallet var elva landets kanskje beste
sjøørretelv, men i likhet med i resten av landet har sjøørreten gått kraftig tilbake seinere år.
Nasjonale myndigheter har som mål å utrydde G. salaris fra norske vassdrag. Det foreligger derfor
plan for fiskesperre ved Snøva for å legge elven ovenfor brakk for laks og derved utrydde parasitten
der. Sjøørret vil bli sluppet opp etter gentesting og desinfeksjon og det vil kunne bli et begrenset
fiske på denne ovenfor sperra. Etter brakklegging 5-8 år skal så elva nedenfor sperra og andre
vassdrag i systemet bekjempes kjemisk. Totalt vil det gå rundt 15 år fra sperra er bygd til elva
(forhåpentligvis) er friskmeldt.
Det har vært tre gode lakseår 2010-11-12. Ungfiskundersøkelser viser det står like dårlig til med
rekrutteringen som før, og de gode årene skyldes trolig (slik det var forutsagt av havforskerne)
forhold i sjøen. Dette har gitt et oppsving i reiselivsvirksomheter knyttet til fisket, og tilsvarende
motstand mot behandlingsplanene.
Slik situasjonen er bør man ha strategier for to scenarier på plass:
1. Med behandling, og vesentlig reduserte fiskemuligheter ovenfor Snøva
2. Uten behandling / fram til behandling
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Reiselivsnæringen i Sunndal 2013 – en situasjonsanalyse

For å få et best mulig bilde av status for og mulighetene for reiselivsarbeidet i Sunndal, er det
gjennomført en SWOT-analyse. Hele analysen finnes i vedlegg nr. 1 til planen.
Analysen viser at Sunndal har et meget godt naturgitt utgangspunkt for å lykkes som reisemål.
Kommunen har en unik natur og en beliggenhet med lett tilkomst.
Et problem som utpeker seg er at mange av de grunnleggende forutsetningene for at Sunndal som
reisemål skal være tilgjengelige for turisten, mangler. Dette gjelder skilting og generell tilrettelegging
for (infrastruktur til) opplevelsene. En skulle også gjerne hatt et mer aktivt samarbeids mellom
aktørene i reiselivsnæringen.
En rapport utarbeidet av Telemarksforskning 8 viser hvilke deler av landet som lever med høy
sårbarhet i arbeidsmarkedet. Sårbarheten gjelder en kommunes risiko for å få en sterk nedgang i
sysselsettingen. Ensidige industrikommuner er mest sårbare og Sunndal kommune kommer på
tredjeplass i oversikten. En næringsmessig sårbar kommune er kjennetegnet av at den er avhengig av
én stor bedrift, har høy sysselsetting i én og samme bransje og har lav inn- og utpendling.
Distriktssenteret mener norske kommuner og regioner kan forholde seg til næringsmessig sårbarhet
på tre måter:
- Leve med sårbarheten
- Større bo- og arbeidsmarkedsregioner
- Bredere næringsutvikling
For Sunndal sin del kan en mer aktiv satsing på reiseliv og næringsutvikling innenfor reiselivet være
en strategi for å bidra til redusere denne sårbarheten.
Dette krever at kommunen tar en aktiv rolle som en tilrettelegger, både når det gjelder infrastruktur
og næringsutvikling.

Reiselivsnæringen i Sunndal 2017 – ønsket fremtidsbilde
•

•
•

•
•
•

•

Sunndal har markert seg i Fjord Norge som en aktivitetsdestinasjon for de som ønsker ville og
vakre naturopplevelser.
Åmotan, Vinnu, Aursjøvegen og Innerdalen er fyrtårnene i Sunndal.
Opplevelsestilbudet er godt synlig for folk på gjennomreise, besøkende og folk som søker
informasjon om opplevelsesferie i Norge.
Følgende opplevelsesprodukter finnes tilgjengelig på faste tidspunkter i sommersesongen:
o Guiding i Åmotan
o Guiding i Innerdalen/Innerdalstårnet
o Opplevelsesprodukter tilknyttet Aursjøvegen
Tre nye aktører har etablert seg med produkter i Sunndal kommune
Sunndal har et godt merket rutenett som er lett tilgjengelig også for tilreisende. Oversikt
over rutenettet er godt beskrevet på nett og papir.
Sunndal reiselivsforum er et aktivt nettverk der 80 % av reiselivsbedriftene er medlemmer.
Sunndal reiselivsforum er med på å fremme og ivareta medlemmenes interesser ved å
stimulere, utvikle og styrke reiselivsnæringen i kommunen samt arbeide aktivt med
rammevilkår og reiselivspolitiske saker.
Sunndal skal ha en økning av antallet gjestedøgn som ligger over snittet for Nordmøre.

8

Sårbar eller robust? Sårbarhetsindeksen 2012: En analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet,
Knut Vareide, TF-notat nr. 57/2012
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•
•
•

Det er gjennomført fire kurs fra Innovasjon Norges kurskalender for aktørene.
Det er et tett samarbeid mellom Sunndal og kommunene Nesset og Rauma for felles utvikling
og salg av reiselivsprodukter.
Prosessen med å friskemelde Driva er i gang. På lengre sikt skal Driva være en frisk og
attraktiv lakseelv som produserer 30 tonn med laks.
Mens Driva behandles jobbes det aktivt med opprustning av produktet Driva.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge
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Mål og strategier 2013-2016

I arbeidet er det lagt til grunn en langsiktig visjon om at Sunndal skal være en ledende
reiselivskommune på Nordmøre. I planperioden legges imidlertid tre hovedmål, med tilhørende
delmål til grunn. Videre er strategiene knyttet til delmålene. I tiltaksdelen skisseres tiltak innenfor
strategiområdene for å nå målene.
Situasjonsanalysen viser at det på kort sikt er behov for å få etablert et solid fundament for
reiselivsnæringen, både med tanke på infrastruktur/tilrettelegging, overordnet profilering og
samarbeid/miljø innenfor næringen. Gruppen ønsker derfor å prioritere tiltak innenfor disse
områdene framfor store visjonære prosjekter. Gruppen er av den oppfatning at dette er helt
nødvendig for å etablere og videreutvikle Sunndal som reiselivskommune. Det er imidlertid kommet
opp og diskutert mange gode forslag som kan tas med i det langsiktige arbeidet (se vedlegg 2).

Visjon/langsiktig mål

"Sunndal skal være en ledende reiselivskommune på Nordmøre
tuftet på positive opplevelser med høy kvalitet for fastboende og besøkende
og lønnsomhet innenfor næringen".

Hovedmål
1.

Sunndal skal i perioden 2013-2016 etablere et solid fundament for reiselivsnæringen og
ha en økning i antall besøkende og en samlet vekst i reiselivsomsetningen.

2.

Sunndal skal framstå som et attraktivt reisemål gjennom å tilby gode opplevelser basert
på vill og vakker natur, lokal kultur, tradisjon og næring.

Delmål
1.

Sunndal skal fremstå tydeligere som reisemål enn i dag.

2.

Sunndal skal ha godt tilrettelagte tilbud og bedret infrastruktur innenfor reiselivet.

3.

Sunndal skal legge til rette for etablering av nye aktører og produkter.

Beskrivelse av delmål
1. Sunndal skal fremstå tydeligere som reisemål enn i dag
Sunndal har ingen klar posisjon som reisemål pr i dag. Ved hjelp av den nye grafiske
profilen utarbeidet av attraktivitetsprosjektet bør Sunndal jobbe med profilering av
kommunen, med stoppeffekter på Sunndalsøra og andre steder i Sunndal, det bør
informeres om kommunen på alle innfartsårer og alle i kommunen bør vite hva Sunndal
kommune står for som reisemål.
2. Sunndal skal ha godt tilrettelagte tilbud og bedret infrastruktur innenfor reiselivet
Kommunen har utallige turmuligheter, om det skal være for vandring, sykkel, ski, bil eller
annet. De beste av disse turene må bør gjøres mer kjent og tilgjengelige ved hjelp av
skilting og beskrivelser. Attraksjoner bør også gjøres bedre tilgjengelig ved hjelp av
skilting, informasjonsskilt på rasteplasser og andre steder.
3. Sunndal skal legge til rette for nye aktører og produkter.
Kommunen kan legge til rette for at antallet aktører og helhetlige reiselivsprodukter øker.
Fokus på produktutvikling vil styrke kommunen som reisemål og gjøre
kommersialiseringen av reiselivet enklere.
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Strategier

For å nå disse delmålene vil følgende strategier bli fulgt:
Profilering og markedsføring
For å møte den økende konkurransen er det nødvendig for Sunndal å være synlig og offensiv i
markedet. Profilering og markedsføring av Sunndal som reisemål er avgjørende for
reiselivsnæringenes mulighet til å hente ut det potensialet som ligger i markedet. Samtidig er
dette fellesgoder som næringene ikke har de nødvendige incentiver til å finansiere og som
derfor krever offentlig finansiering.
Tilrettelegging/infrastruktur
Infrastrukturen i kommunen skal legge til rette for bruk av området, om det er natur eller
andre fasiliteter. Manglende infrastruktur gjør det vanskelig å utnytte ressursene for
aktørene. Utbedring av infrastruktur er et løft som det er vanskelig for enkeltaktører eller
næringen å ta på egenhånd.
Videreutvikling av fyrtårn/satsningsområder
Man kan ikke markedsføre alt kommunen har å by på til potensielle besøkende. Det må
velges ut fyrtårnprodukter som trekker oppmerksomhet og besøkende til området, og
deretter vise mangfoldet i tilbudet.
Produktutvikling
Et av problemene innenfor reiselivsbransjen er å kommersialisere den flotte naturen
kommunen har å by på. Det må utvikles produkter som kan være med på å trekke folk til
området, få de til å bli lenger og å få de til å bruke penger når de er her.
Kompetanseutvikling/kvalitet
For å øke kvaliteten og kunnskapen om det vi har å tilby er det viktig å jobbe med
kompetanseutvikling. Dette gjelder både næringen selv og næringer som grenser opp til
reiseliv.
Organisering
Samarbeid blant aktørene samt opp mot andre bransjer er avgjørende for å få på plass en
bærekraftig næring. I en næring med vekst problemer behøves det også en motor som kan
drive utviklingen videre.
Riktig organisering vil skape gode møteplasser og gjøre ansvarsfordelingen mer oversiktlig.
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Handlingsplan/tiltaksplan med budsjett for planperioden 2013 til
2016

Tiltaksplanen er laget med bakgrunn i strategiene for å nå delmål og hovedmål. Tiltakene er satt opp
i prioritert rekkefølge.
Reiselivskoordinator
Status: Stillingen som sunndalsvert har vært organisert gjennom Aktivum Midt-Norge AS. Aktivum
opphørte som selskap 31.12.12. En midlertidig løsning gjennom SUNS er på plass første halvår 2013.
Formål: Reiselivskoordinatoren er i strategiplanen for reiseliv tiltenkt en sentral rolle som pådriver av
de forskjellige tiltakene i planen. Dette er gjort fordi reiselivsforum i sin nåværende form trenger
støtte for å være pådriver for næringen. Planen må sikre finansiering av og tilsetting i stilling som
reiselivskoordinator. Stillingen må også ha sterkt fokus på produkt- og reisemålsutvikling.
Beskrivelse av tiltaket: Oppgavene tilsvarer 100 % stilling og anbefales finansiert gjennom Sunndal
kommune, Destinasjon Kristiansund og Nordmøre og eksterne prosjekter.
Reiselivskoordinator er ansvarlig for oppfølging av og gjennomføring av reiselivsplanen, oppfølging av
aktører og nettverket og produktutvikling.
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre.
Fremdriftsplan: På plass snarest.
Økonomi: Sunndal kommune har benyttet midlene som blir tilbakeført fra Destinasjon Kristiansund
og Nordmøre til å finansiere turistinformasjonen to måneder i året. Gruppen vurderer det som det
viktigste tiltaket i planen å få på plass en reiselivskoordinator, og anbefaler at midlene i stedet
benyttes til denne stillingen. Resterende finansieres fra Sunndal kommune og gjennom
prosjektmidler.
Merknader: Se vedlegg 3 for en gjennomgang av alternativer som ble diskutert i gruppen.
Gruppen mener det bør inngås en samarbeidsavtale mellom Sunndal kommune og Destinasjon
Kristiansund og Nordmøre om opprettelse og drift av denne stillingen. Stillingen skal både jobbe med
regionale og lokale saker.
Det er ønskelig at næringen selv skal kunne finansiere denne stillingen på lang sikt, gjennom Sunndal
reiselivsforum, men styringsgruppen ser ikke at dette er realistisk å få til i denne planperioden.
Turistinformasjon
Status: Sunndal turistinformasjon har ikke fungert optimalt de siste årene. Usikkerhet rundt
plassering, bemanning osv. har gitt et dårligere tilbud enn ønsket.
Turistinformasjonen har vært drevet av Aktivum Midt-Norge i 10 måneder i året, utenom sesong. For
dette har Aktivum mottatt kr 50 000,- i året fra kommunen. Tilskuddet fra kommunen til driften av
turistinformasjonen har vært det samme siden 2005. Arbeidsoppgavene har vært ivaretatt gjennom
Aktivums kontorfasiliteter og med Aktivums ansatte. I sesong har Sunndal kommune de siste årene
stått ansvarlig for drift, ansettelser og fasiliteter. Dette dekkes gjennom midler fra Destinasjon
Kristiansund og Nordmøre. Aktivum har vært ansvarlig for tilrettelegging og delvis for opplæring av
turistvertene i sesong. Regjeringens nye reiselivsstrategi, Destinasjon Norge, antyder at kommunene
selv må ta ansvar for drift av turistinformasjonen i fremtiden 9.
Formål: Turistinformasjonen skal synliggjøre tilbudet i Sunndal kommune, få turistene til å stoppe,
være lenger og å legge igjen mer penger i kommunen. T-infoen skal bidra til at Sunndal kommune
fremstår tydeligere som reisemål og å øke omsetningen hos reiselivsaktørene.
Beskrivelse av tiltaket: Gruppens anbefaling er at løsningen i kulturhuset videreutvikles.
Se vedlegg 4 for utredning av alternative løsninger
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator og kultursjef / kulturhusleder
9

Se avsnitt om Hovedtrender og reiselivsstruktur: Destinasjon Norge (Nasjonal strategi for reiselivsnæringen)
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Fremdriftsplan: Turistinformasjonen blir i kulturhuset i 2013 og løsningen videreutvikles.
Økonomi: Gruppen anbefaler at Sunndal kommune tar ansvaret for driften av turistinformasjonen.
Merknader:
Revitalisering av nettverk for reiseliv i Sunndal
Status: Sunndal reiselivsforum omfatter et fåtall av reiselivsbedriftene i Sunndal kommune. Det er
behov for et sterkere nettverk innenfor næringen.
Formål: For å utvikle flere helhetlige reiselivsprodukter og få en solid og bærekraftig næring er det
behov for et sterkere reiselivsnettverk i kommunen.
Beskrivelse av tiltaket: Etablering av Sunndal reiselivsforum etter samme mal som Sunndal
handelsforum. Formalisere samarbeidet med Sunndal næringsforening.
Ansvar for gjennomføring: Næringen
Fremdriftsplan: Fortløpende
Økonomi:
Merknader:
Skilting av Statens vegvesen
Status: Skiltplan ble utarbeidet i forrige reiselivsplan.
Formål: Bidra til et bedre tilrettelagt tilbud og synliggjøring av attraksjoner, aktiviteter og annet i
Sunndal kommune som gjør at kommunen fremstår tydeligere som reisemål.
Beskrivelse av tiltaket:
Skilting utført av Statens vegvesen til:
•
Innerdalen
•
Åmotan
•
Aursjøvegen
•
Grøvudalen
•
Leikvin kulturminnepark
•
Vinnufossen
•
Sunndal nasjonalparksenter
•
Hanen-bedrifter
•
Utsiktspunkt – skilting av utsiktspunkt (Viewpoint ahead)
•
Rasteplasser med informasjonsskilt (se punkt om velkomst- og informasjonsskilt)
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune
Fremdriftsplan: Hele perioden
Økonomi: Statens vegvesen betaler egne skilt
Merknader:
Velkomst- og informasjonsskilt
Status: Mangler velkomstskilt inn til kommunen. Informasjonstavlene er slitt og utdaterte. Sunndal
kommune har også fått ny profil som bør brukes. Det er gjennomført arbeid med skilting i regi av
prosjektet Opplev Trollheimen.
Formål: Sunndal kommune skal fremstå tydeligere som reisemål
Beskrivelse av tiltaket:
Informasjonstavler:
Nye informasjonstavler langs rv. 70 og fv. 62. Disse må inneholde informasjon om attraksjoner i
nærheten, Sunndals historie, sunndalssamfunnet osv.
Der tavlene settes opp må det også komme rasteplasser (med grunn til å stoppe) og skilting.
Holsskeiet / rasteplassen under Vinnu anbefales som ett av stedene for informasjonsskilt.
Ta ned gamle skilt.
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Velkomstskilt:
Velkomstskilt ved innfartsårene til kommunen
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune v/attraktivitetsprosjektet
Fremdriftsplan: Gjennomføres snarest
Økonomi: Finansieres av Sunndal kommune. Attraktivitetsprosjektet er med på finansiering.
Merknader: Sunndals nye profil og logo. Informasjonstavler, skilt, bannere og markedsmateriell må
bære preg av en helhetlig tankegang.
Skilting av turstier
Status: Sunndal har mange flotte turmuligheter, men det er generelt dårlig skiltet og ikke godt nok
kjent for andre enn lokalbefolkningen. Dette tiltaket er en del av plan for idrett og friluftsliv. Det er
også ønskelig fra et folkehelseperspektiv å legge bedre til rette for turgåere.
Formål: Synliggjøring av turtilbudet for bedre tilrettelegging og infrastruktur.
Beskrivelse av tiltaket:
Skilting av turstier basert på universell merking, som innebærer kjente symboler og gradering av
turens vanskelighetsgrad. Gjøres i samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og det søkes
penger om skilting fra Gjensidigestiftelsen.
Skilting i forbindelse med satsningsområdene i punkt 3 prioriteres, samt sommer- og vintertur
gjennom samarbeidsprosjektet i destinasjonsselskapene og området ved Leikvin.
•
Skilting av turstier
•
Skilting av sykkelstier
•
Skilting av skiløyper og utgangspunkt for mye brukte skiturer
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune
Fremdriftsplan: Det arbeides for medlemskap i Friluftsrådet. Eventuell igangsetting av skilting gjøres
da i samarbeid med Friluftsrådet. Sunndal kommune v/kulturtjenesten og folkehelsekoordinator
følger opp saken.
Økonomi: Medlemskap i Friluftsrådet ca. kr 55 000 pr år. Kostnader til skilting søkes dekket gjennom
Gjensidigestiftelsen.
Merknader: Det bør være en god dialog mellom reiselivskoordinator og folkehelsekoordinator ved
valg av turmål, slik at de dekker behovet både for lokale og tilreisende brukere.
Tilrettelegging for parkeringsplasser
Status: Ved økt bruk av populære turmål blir det også større behov for parkeringsplasser der turene
starter.
Formål: Bedre tilrettelegging og infrastruktur for å stimulere til økt bruk av turmålene.
Beskrivelse av tiltaket: Tilrettelegging av parkeringsplasser ved start på tur til Dronninga
(Dalsbø/Virum), i Åmotan, Innerdalen og Vinnu. Også parkeringsplasser ved informasjonsskilt.
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune
Fremdriftsplan:
Økonomi: Sunndal kommune
Merknader:
Fyrtårn (Åmotan, Innerdalen, Aursjøvegen, Vinnu/Leikvin, Driva)
Status: Beskrevet i avsnitt om Fyrtårn i Sunndal kommune
Beskrivelse av tiltaket:
− Merking av stier i forbindelse med fyrtårnene
− Utvikling av parkeringsplasser
− Utvikling av rasteplass ved Vinnu (turiststi, skilting, kikkert, panoramaskilt med merking av
fjelltopper osv.)
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− Skilting fra hovedvei der dette ikke er på plass
− Fokusområder for markedsføring
− Fokus på produktutvikling tilknyttet disse områdene
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune
Fremdriftsplan:
Økonomi: Sunndal kommune
Merknader:
Utvikle vertskapsfunksjonen hos førstelinjepersonellet
Status: Kunnskap om hverandre som handels- eller reiselivsaktører, samt hva Sunndal har å tilby en
turist er mangelfull.
Formål: Fremstå tydeligere og øke omsetning og besøk ved å ha kunnskap om og å framsnakke
hverandre.
Beskrivelse av tiltaket: Samarbeid med Sunndal handelsforum om kursing av førstelinjepersonell.
Innhold bør være både salg/service og lokalkunnskap.
Ansvar for gjennomføring: Handelsforum / Sunndal reiselivsforum / SUNS / Attraktivitetsprosjektet
Fremdriftsplan: Gjennomføres før 1.7.2014
Økonomi: Det søkes støtte gjennom Innovasjon Norge samt en deltakeravgift.
Merknader:
Kurs i produktpakking
Status: Det tilbys i liten grad helhetlige produkter knyttet til arrangementer, tema, årstid osv. i
Sunndal. Noen aktører er imidlertid i gang med å tilby slike pakker. Det er etterspørsel etter slike
pakker og et stort potensial for utvikling og økt omsetning innenfor dette i Sunndal. Spesielt i
tilknytning til satsningsområdene i punkt 3. ønsker man flere produkter utviklet.
Formål: Skape flere helthetlige produkter og økt omsetning ved å øke kompetanse om riktig pakking,
salg og distribusjon av egne produkter
Beskrivelse av tiltaket:
Gjennomføre av kurs i produktpakking for aktørene sammen med Innovasjon Norge (se tiltak under
kompetanseutvikling).
Workshop for næringen der produktutvikling og pakking er tema.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator
Fremdriftsplan: I løpet av 2013
Økonomi: Det søkes om støtte til kurset gjennom Innovasjon Norge, samt at deltakere betaler en
liten egenandel.
Merknader:
Innføring i støtteordninger
Status: Det finnes utallige støtteordninger som skal stimulere næringslivet. Dette er uoversiktlig og
lite kjent blant aktørene.
Formål: Skape flere helhetlige reiselivsprodukter ved å øke kunnskapen om de forskjellige fond og
støtteordninger som finnes.
Beskrivelse av tiltaket: Knytte næringen tettere opp til SUNS/Hoppid som kan bistå aktørene på
dette området.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator og SUNS/Aura Næringshage
Fremdriftsplan: Gjennomføres høsten 2013
Økonomi:
Merknader:
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Arrangere workshop i forkant av større arrangementer
Status: Sunndal har mange gode arrangementer som tiltrekker seg et stort publikum også tilreisende.
Formål: Tilby flere helhetlige produkter og øke omsetning ved å utnytte effektene av de mange
arrangementene i kommunen.
Beskrivelse av tiltaket: Arrangere workshops i forkant av større kulturarrangementer for å kunne
utnytte arrangementet fullt ut.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator og Sunndal reiselivforum
Fremdriftsplan:
Økonomi:
Merknader:
Opprettholde medlemskap i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
Status: Sunndal kommune er medlem av Destinasjon Kristiansund og Nordmøre. Gjennom DKN får
Sunndal kommune regional, nasjonal og internasjonal markedsføring.
Formål: Videreføring av samarbeidet med Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, og derigjennom
med Fjord Norge og Visit Norway, for å øke besøket til kommunen og fremstå som tydeligere i
markedet.
Beskrivelse av tiltaket: Opprettholde medlemskapet
Ansvar for gjennomføring: Sunndal kommune
Fremdriftsplan: Avtalen går til oppsigelse.
Økonomi: 350.000 (2012)
Merknader:
Etablere møteplasser mellom kultur og reiseliv
Status: Det finnes mange overlappende områder og felles interesser mellom kultur og reiseliv. Det er
ønske fra begge sider om en tettere dialog for felles beste.
Formål: Skape flere helhetlige reiselivsprodukter og økt omsetning tilknyttet kulturarrangementene i
kommunen.
Beskrivelse av tiltaket: Gjennomføre forum for reiseliv og kultur i midten av mars hvert år.
Ansvar for gjennomføring: Næringen og Sunndal kommune v/kulturtjenesten
Fremdriftsplan: Hvert år.
Økonomi: Merknader:
Etablere møteplasser mellom handel og reiseliv
Status: Det finnes mange overlappende områder og felles interesser mellom handel og reiseliv. Det
er ønske fra begge sider om en tettere dialog for felles beste.
Formål: Skape flere helhetlige reiselivsprodukter og økt omsetning gjennom tettere samarbeid
mellom handelsnæringen og reiseliv.
Beskrivelse av tiltaket: Samarbeid og dialog om felles prosjekter som skaper aktivitet og
stoppeffekter på Sunndalsøra.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator, reiselivsforum og handelsforum
Fremdriftsplan: Gjennomføre forum for reiseliv og kultur i midten av mars hvert år.
Økonomi: Merknader:
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Annen kursing av aktører gjennom Innovasjon Norge
Status: Aktører ønsker økt kompetanse innen forskjellige tema.
Formål: Skape en solid og bærekraftig næring ved å øke kompetansen blant aktørene.
Beskrivelse av tiltaket: Synliggjøre kurs fra Innovasjon Norge og andre for aktørene, være pådriver
for gjennomføring av kurs.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator
Fremdriftsplan: Målsetning om gjennomføring av et kurs i året i planperioden.
Økonomi: Det søkes om støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av kurs. Deltakere betaler
egenandel.
Merknader:
Guidepool
Status: Det er et behov for guider for aktørene, men behovet er ikke stort nok enda til å ansette egne
guider. Mange enkeltpersoner og organisasjoner sitter allikevel på mye kunnskap og kan brukes til
guiding.
Formål: Skape flere helhetlige produkter ved å gi aktørene en enkel oversikt over guider i Sunndal
kommune.
Beskrivelse av tiltaket: Kartlegge og lage en guidepool som kan brukes av alle aktører i Sunndal
kommune.
Ansvar for gjennomføring: Reiselivskoordinator
Fremdriftsplan: Klar til sommersesongen 2014.
Økonomi: Merknader:

Foto: Øyvind Leren/Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
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Vedlegg 1 – SWOT-analyse av Sunndal som reisemål

Metoden består av en ekstern analyse (muligheter og trusler) på makronivå (økonomiske,
teknologiske, juridiske, demografiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold) og på aktørnivå (kunder,
konkurrenter, leverandører og distributører), og en intern analyse (sterke og svake sider) der en
søker å identifisere forhold som kan videreutvikles til varige konkurransefortrinn og forhold som kan
svekke konkurranseevnen.

Svakheter
Styrker
- Mange gode prosjekter som
grenser opp til
reiselivsarbeidet
- Er en del av et større
markedsførings- og
kompetansemiljø gjennom
Destinasjon Krisitansund og
Nordmøre, Fjord Norge/NCE
Tourism og Visit Norway

- Små aktører og ikke godt nok
samarbeid mellom aktørerne og
med andre bransjer
- Ingen som jobber med reiseliv
på et overordnet/samlende nivå
dersom stillingen som
sunndalsvert forsvinner.
- Ikke eierskap til vedtatte
strategier og prosjekter
- Lite gründermentalitet og
entusiasme
- Mangler kassaapparater

Muligheter
- Unik natur; fjord, alpine fjell, elv
- Gode merkevarer å bygge videre på i
Innerdalen, Aursjøveien, Driva, Trollheimen,
Sunndalsfjella
- Unike produkter med utviklingsmuligheter;
Åmotan, Seterlandet Sunndal, Leikvin
- Spennende historie og et rikt kulturliv med
mange større arrangement
- God infrastruktur, nært jernbane og E6, 3
byer/regioner og 3 flyplasser innen ca 1,5 - 3
timers kjøring
- Samarbeid med nabokommuner
- Kompetanseheving blant aktørene i bransjen
- Knutepunkt for DNT (KNT, TT og MRT), godt
utbygd rutenett og mange hytter

Trusler
- Dårlig skilting, markedsføring og
tilrettelegging av turstier
- Dårlig skilting av attraksjoner,
steder, aktiviteter, utsiktspunkt
- Lavstatus bransje i et utpreget
industrisamfunn
- Biltrafikk kanaliseres utenom rv
70 gjennom Sunndal. Veien har et
rykte for å være farlig.
- Mangler stoppeffekt i sentrum
- Turistinformasjon som ikke
fungerer optimalt
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Vedlegg 2 – Idebank

Idebanken er en samling av mer ambisiøse mål som må vurderes fremover i det videre
reiselivsarbeidet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestegardsfjøset: Kan dette bli en storstue/ stoppeffekt i fremtidens Sunndalsøra?
Driva: Hvordan skal vi utvikle tilbudet langs elven slik at vi vinner konkurransen om fiskerne
når elva er friskmeldt?
Jordalsgrenda, Videreutvikling av tilbud sett i sammenheng med hytteutbyggingen.
Vettafjellet, kan dette bli Sunndals byfjell? Vei helt til topps?
Gjenåpne togbane opp Litldalen for turistformål.
Rovfuglkikking – og fotografering
Utvikle turisme rundt geo-hazards (flom og ras) Snu en negativ oppfatning: Mange er
interessert i disse fenomenene og vil oppleve / se på nært hold – utnytte dette!
Mulighetsstudie Trallebanen
Mulighetsstudie for en gondol til Furunebba
Aktivitet på Trekanten
Monument i sentrum for å vise kommunens varmerekorder
Utvikle Leikvin kulturminnepark til å bli et opplevelsessenter for området

Foto: Thomas Negård/Sjiraff Kommunikasjon/Contrast Adventure
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Vedlegg 3 – Reiselivskoordinator

Organisasjonsmodellen for norsk reiseliv ble synliggjort under punktet Reiselivsstruktur i
innledningen av planen.
For å sikre en markedsrettet reisemålsutvikling trenger Sunndal kommune en form for
stedsadministrasjon (koordinator) som ivaretar helheten og som eier rammeverket som utarbeides
som styringsverktøy for utviklingen; strategiplanen. Det anbefales at funksjonen reiselivskoordinator
opprettholdes i en permanent 100 % stilling for å fylle dette behovet.
Det anbefales at Sunndal kommune organiserer sitt reiselivsarbeid på denne måten:

Reiselivsaktører / Reiselivskoordinator /
Sunndal Reiselivsforum
Destinasjon Kristiansund og
Nordmøre
Fjord Norge / NCE
Tourism
Visit Norway
Reiselivskoordinatoren er tiltenkt et ansvar for vertskapsrollen, informasjon, markedskunnskap og
produktutvikling lokalt. Denne vil ha pådriverrollen og ha et eierforhold til strategiplanen med et
koordineringsansvar for at tiltakene i handlingsplanen blir gjennomført.
Gruppen ønsker å endre tittelen på stillingen fra sunndalsvert til reiselivskoordinator eller lignende.
Alternative løsninger som ble diskutert:
− 100 % ansatt i Sunndal kommune
− Ansatt i Sunndal næringsselskap
− Ansatt i Sunndal kommune og næringen
− Ansatt i nytt selskap
− Ansatt i Sunndal reiselivsforum
− Finansiert av Sunndal kommune, Destinasjon Kristiansund og Nordmøre og andre prosjekt.
Valg og begrunnelse
Gruppen ser det ikke som realistisk at næringen får ansvaret for å finansiere en slik stilling i 100 %,
selv om dette ideelt sett hadde vært den beste løsningen. Strategiplanen har som mål å få
reiselivsnæringen mer lønnsom og ønsker derfor at Sunndal kommune tar ansvar for denne
utviklingen ved å delfinansiere stillingen. I et langsiktig perspektiv er det ønskelig at næringen selv ser
nytten av og tar over finansieringen av en koordinator.
Gruppen anbefaler at midlene som tilbakeføres fra Destinasjon Kristiansund og Nordmøre,
omdisponeres fra drift av turistinformasjonen, til å være en delfinansiering av denne stillingen.
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Vedlegg 4 – Turistinformasjon

Styringsgruppen har vurdert følgende løsninger:
−

Eget bygg på Trekanten

−

Sunndalsøra hotell, rom ved resepsjonen

−

Sunndalsøra hotell, eget lokale mot busstasjonen

−

Kulturhuset, bruk av kontoret som i dag tilhører kulturhusleder

−

Kulturhuset, som i dag med reiselivskoordinator som ansvarlig utenom sommeren

−

Servicekontoret

−

Lokale i tilknytning til AMFI

−

Servicetorget i kommunen

Valg og begrunnelse
Gruppen går for å utbedre dagens løsning med turistinformasjonen i kulturhuset. Dette er valgt fordi
det ønskes en langsiktighet og forutsigbarhet rundt t-infoen. Dersom t-infoen skal flyttes må det
være til en klart bedre og varig løsning, gruppen ser ikke noen andre slike løsninger pr i dag. Det
understrekes allikevel at løsningen må videreutvikles til beste for de besøkende.
Midlene som er tilbakeført fra Destinasjon Kristiansund og Nordmøre har frem til nå vært brukt til å
finansiere drift av t-info to måneder av året. Det anbefales at disse midlene i stedet brukes til
produkt- og reisemålsutvikling, gjennom stillingen som reiselivskoordinatoren, og at Sunndal
kommune overtar ansvaret for turistinformasjonen.
Fremtidsplaner
Gruppen ønsker at det bygges et signalbygg på "trekanten" i sentrum som skal fungere som
turistinformasjon.
Annet innhold i bygget kan være:
- Offentlig toalett
- Kafe
- Fjellstyre
- Sunndalsvert og ferievikarer
- Kontor for arrangement (Kan lånes av lag/organisasjoner). Kan være aktuelt ved slik som
Aursjørittet, solfest, aktiviteter på trekanten osv.)
- Egen salgsbod/rom i huset for Marys venner om sommeren for loppemarked, til bruk ved
arrangement eller andre.
- Salg av suvenirer, lokalmat, aktiviteter
- Få laget små versjoner av Sunndalstroll for salg.
- Ha aktiviteter på området
- Monument for å vise kommunens varmerekorder (som kan oppdateres)
- En stor statue av Sunndalstrollet med fisk (stein eller metall?) og et skilt med vekt etc. av
den største laksen tatt i Driva.
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Vedlegg 5 – Utvikling antall gjestedøgn
Utvikling reiselivsbedrifter - gjestedøgn - sommer 2010-2012 (jun-aug) 10

Kategori: Hotell
Overnattinger
Nordmenn
Utlendinger
Totalt

2010
6 172
1 402
7 574

2011
5 302
1 212
6 514

2012
7 983
1 194
9 177

%

2 010
18 795
7 263
26 058

2 011
16 386
7 147
23 533

2 012
28 583
7 600
36 183

%

Overnattinger
Nordmenn
Utlendinger
Totalt

2 010
24 967
8 665
33 632

2 011
21 688
8 359
30 047

2 012
36 566
8 794
45 360

%

Viktigste markeder
Overnattinger
1. Norge
2. Sverige
3. Tyskland
4. Nederland
5. Danmark
6. Andre
Sum trafikk

2 010
24 967
2 677
1 871
1 487
650
1 980
33 632

2 011
21 688
2 441
1 885
1 250
765
2 018
30 047

2 012
36 566
2 755
2 288
1 084
951
1 716
45 360

%

86
14
100

Kategori: Campingplasser og Hyttegrender
Overnattinger
Nordmenn
Utlendinger
Totalt

78
22
100

Kategori: Alle kategorier - totaltall

10

80
20
100

80
7
6
2
2
3
100

Tall fra SSB /Klaas van Ommeren, Dovrefjell nasjonalparkstyre
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