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FORORD
Norsk og internasjonalt reiseliv befinner seg i en tid som er preget av raske om
veltninger. En endret konkurransesituasjon, en strukturell forskyvning av trafikk
en mot nye markedssegmenter og større krav til et bærekraftig og opplevelses
basert reiseliv, fører med seg nye forventninger til reisemålene og deres aktører. 
Ikke minst har det globale virusutbruddet ført til store endringer og som vi på 
nåværende tidspunkt ikke kan se de fremtidige konsekvensene av.

Innovasjon Norge overleverte den nasjonale reiselivsstrategien til Nærings og 
fiskeridepartementet 6. mai 2021. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige 
muligheter og utfordringer i reiselivet, og kommet med forslag til nye løsninger og 
tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.. Denne tar utgangspunkt i 
samhandling og samarbeid på tvers av kommuner, forskningsmiljøer, transports
elskaper, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på 
en eller annen måte spiller en rolle i reiselivet. 

Sykkylven kommune ved Sykkylven Næringsutvikling AS har tatt initiativ til å 
gjennomføre en reisemålsprosess for Sykkylven. Dette er forankret i Omstillings
programmet for Sykkylven, hvor opplevelsesnæringen er en av fire innsatsområd
er og hvor utarbeidelse av masterplan for reiselivet er et av de strategiske tilta
kene. Reisemålsprosessen skal resultere i en langsiktig og helhetlig strategi for 
Sykkylven som reisemål, med en målsetning om økt lokal verdi skaping.

Denne forstudien er en situasjons og mulighetsanalyse (fase 1) i Innovasjon 
Norges program for bedre reisemålsutvikling hvor prosessen består av tre faser:

1. Forstudie (fase 1)
2. Etablere et rammeverk for utvikling, ofte kalt masterplan (fase 2)
3. Gjennomføringsfase hvor man går ”fra ord til handling” (fase 3)

Forstudien har som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til 
utvikling en av Sykkylven som reisemål. Dette gjelder både forhold knyttet til ut
viklingen av selve reisemålet, men også markedsmessig posisjonering, forholdet 
til kommunal planlegging og aktørsamarbeid på utviklingssiden. Forstudien skal 
også avklare aktørenes interesse for å gå videre til en fase 2. 

En samlet styringsgruppe for forstudien anbefaler at man går videre i en fase 2 
dvs. å utvikle en masterplan for Sykkylven som reisemål.

Vi ønsker å takke både styringsgruppen og andre aktører i regionen som har 
bidratt med kunnskap, erfaringer og vilje til å bidra med informasjon og innspill, 
samt ved å ta åpne diskusjoner og beslutninger underveis. I tillegg vil vi rette en 
særlig takk til Innovasjon Norge som har bidratt til finansieringen av denne for
studien. Rapporten er utformet som et grunnlag for videre beslutninger og avslut
tes med anbefalinger om hovedaktiviteter i neste fase (fase 2).

Sykkylven 25.05.2021

Prosjektansvarlig Åsne Helene Folstad Prosjektleder Marie Bergsli 
Sykkylven Næringsutvikling AS Mimir as

Foto: Per Magne Drotninghaug
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Styringsgruppa for 
forstudien (fase 1)
Styringsgruppa (SG) for forstudien (fase 1) har bestått av følgende personer:

Næringsaktører:
• Arnt Tore Røe*, Sunnmørsalpane hytteutleige, Restaurant Raus (leder SG)
• Helge Overå, Sykkylven Friluftssenter / Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra
• Kåre Atle Vangen, Sykkylven Handelsforening
• Anne Line Skrede Høidal, Brøvøllsfestivalen
• Severin Welle, Fjøla Café og Event
• Nanna Ulstein**, Sykkylving med reiselivsfaglig kompetanse
• Bjørn Kjetil Utgård, Ekornes Marina
• Ronny Utgård, lokal ildsjel Hundeidvika
• Ole Bjørn Roald, Aura Påls vener, lokal ildsjel
• Karoline Blakstad Ekornes, Blakstad gard
• Tore Utgård, Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra

Kommuneledelse:
• Birgitte Bonesmo, Sykkylven kommune, varaordfører

Observatører: 
• Marit Helen GiskeNilsen, Innovasjon Norge
• Monica Berstad Mæland / Tom Anker Skrede, 

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre  

Prosjekteier: 
• Sykkylven kommune ved Sykkylven Næringsutvikling AS

Prosjektansvarlig (PA): 
• Åsne Helene Folstad, Sykkylven Næringsutvikling AS

Mimir as ved rådgiver Marie Bergsli samt researcher Sarah Peters har vært 
engasjert til å bidra i den faglige prosessen. Designer Janne Auby har vært an
svarlig for layout og teknisk produksjon av rapporten.

*Leder Reiselivsforum
** Eier og daglig leder av kvalitetsutviklingsselskapet Quality Improvement

Foto: Per Magne Drotninghaug



 
9

 
8

Sammendrag
Bakgrunn
Sykkylven kommune ved Sykkylven Næringsutvik
ling tok høsten 2020 initiativ til å starte opp en reise
målsprosess for Sykkylven. Arbeidet har vært ledet 
av en bredt sammensatt styringsgruppe bestående 
av 15 personer, fra både privat, offentlig og frivillig 
sektor. Innovasjon Norge har bidratt til finansier
ingen samt deltatt som observatør i styringsgrup
pen i tillegg til representanter fra Destinasjon Åle
sund & Sunnmøre. Arbeidet har vært gjennomført 
i perioden desember 2020  mai 2021. Innovasjon 
Norges Håndbok for Reisemålsutvikling ligger til 
grunn for arbeidet. Mimir as har hatt det faglige an
svaret i prosessen.

Nasjonale føringer og premisser
Innovasjon Norge overleverte den nasjonale reise
livsstrategien til Nærings og fiskeridepartementet 
6. mai 2021. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt 
i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og 
kommet med forslag til nye løsninger og tiltak for et 
mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. Strate
gien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eks
portinntekter og nærmere 43.000 flere jobber de 
neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal 
reduseres med 50 prosent1. 

Dette er første gang Norge får en nasjonal plan for 
reiselivet. Denne tar utgangspunkt i samhandling 
og samarbeid på tvers av kommuner, forsknings
miljøer, transportselskaper, fylkeskommuner, kul
turinstitusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på 
1 Kilde Nasjonal Reiselivsstrategi 2030   

en eller annen måte spiller en rolle i reiselivet. 

Strategien bygger på tre sentrale premisser; 
Covid 19 pandemien med behovet for å understøtte 
gjenoppbyggingen i næringen, Det grønne skiftet og 
digitalisering.

Utvikling av reiselivet både regionalt i Møre og 
Romsdal og lokalt i Sykkylven, vil bygg es på de sam
me premissene som er lagt til grunn i den nasjonale 
reiselivsstrategien. 

Nå situasjon og muligheter
Sykkylven ligger i hjertet av Sunnmørsalpene, i en 
region med enestående naturressurser; verdens
arvfjord og alpine fjell som stuper ned i havet,  land
skapsvernområder og nasjonalparker. Tinderang
ling, vårskiturer og familievennlige opplevelser 
på fjord og fjell. Lokale mattradisjoner og kultur 
opplevelser, med møbelindustri og designklassike
re anerkjent langt utover Norges landegrenser.

Utfordringene for Sykkylven er at man ikke har en 
tydelig profil for hva som er besøksgrunn og blir 
dermed noe usynlig i det store bildet. Sykkylven har 
imidlertid flere attraktive ressurser, både natur og 
kulturbaserte, men disse må utvikles og tilpasses 
kundenes ønsker og behov. Sykkylven har mange 
små aktører og ingen store reiselivsmotorer som 
kan ”dra lasset”. Det er få synlige og salgbare pro
dukter i ”hyllene” og i tillegg få kommersielle over
nattingsbedrifter. Sykkylven har i liten grad helårige 
produkter eller konsepter som kan bidra til lokal 

helårig verdiskaping. 

”Build back better”, har blitt et mantra og handler 
om å bygge opp et mer ansvarlig og robust reiseliv. 
En næring som både er mer tilpasningsdyktig for 
hva som måtte komme, og som i tillegg løser viktige 
samfunnsoppgaver. I kjølvannet av Covid19 pekes 
det på en rekke trender som bør legges til grunn for 
utviklingen av reiselivsnæringen i Sykkylven. 

Naturbasert turisme blir stadig mer populært og 
her har Sykkylven ressurser i verdensklasse; fjell, 
fjorder, breer og hav som har et stort potensial. 
Kulturturistene er en av de turistgruppene som 
vokser hurtigst i verden og det gjelder også allerede 
flere nordmenn som anser seg som kulturturist
er. Og for Sykkylven er det et fortrinn at de fleste 
”kultur turister” som kommer til Norge er opptatt 
av kultur opplevelser i kombinasjon med naturopp
levelser. Møter med det lokale; både mat, mennes
ker, historier og lokalsamfunn er en tydelig trend. 
Tilreis ende vil oppleve, lære og ta del i det lokale, 
man ønsker å være mer deltidsinnbyggere enn tu
rist! Også her kan Sykkylven utvikle og levere men
ingsfulle og bærekraftige opplevelser. 

Innspill til strategien
Ambisjonene i forstudiet må diskuteres og justeres i 
utformingen av selve masterplanen/strategien i fase 
2 og punktene under er ment som innspill til dette. 

Profil 2026
I 2026 er Sykkylven, ved foten av Sunnmørsalpene, 

førstevalget for gjester som ønsker en kombina
sjon av kultur og naturbaserte opplevelser. Gjeste
ne setter pris på vår lokale kultur, vår gjestfrihet, 
våre lokale matopplevelser og våre tilrettelagte 
opp levelser, både på fjell og fjord. Dette i en natur i 
verdensklasse. Resultatet er økt bolyst og økt lokal 
verdiskaping.

Sykkylven som reisemål i 2026 har fokus på utvikling 
av bærekraftige bedrifter som både er lønnsomme, 
har helårige arbeidsplasser og tilbyr meningsfulle 
opplevelser forankret i det stedlige ressursgrunn
laget. 

Strategiske innsatsområder
• Styrke Sykkylvens posisjon som utgangspunkt 

for naturbaserte opplevelser i Sunnmørs
alpene.

• Utnytte Sykkylvens posisjon som ”møbel
hovedstaden” i produkt og konseptutvikling

• Utvikle kommersielle opplevelseskonsepter 
basert på aktive naturopplevelser, kultur
historien, design og møbeltradisjonene og 
møte med det lokale (mat, mennesker, dyr, 
festivaler etc). 

• Prioritere tiltak som bidrar til økt oppholdstid 
(timer, dager) i Sykkylven (eks. ny overnattings
kapasitet, gode spisesteder, familieaktiviteter, 
trivelig sentrum). 

• Sykkylven som attraktiv kommune for fritids

boligbygging.
• Kunnskapsbasert utvikling, økt profesjonalitet, 

og systematisk samarbeid som en forutsetning 
for den videre reisemålsutviklingen.

• Kapitalisere på tilreisende som har Verdens
arvområdet og Hjørundfjorden som hoved
reisemål.

Hovedaktiviteter
Forstudiet har definert 6 hovedaktiviteter (HAer) 
som har til formål å skaffe fram beslutningsunder
lag for endelig visjon, strategier og prioriteringer 
som skal legges til grunn for den videre utviklingen. 
Dette skal gjennomføres i en fase 2 før man iverk
setter tiltakene i en fase 3 – fra ord til handling.

HA 1 Ambisjonsnivå for utviklingen
HA 2 Innfallsporten til Sunnmørsalpene
HA 3 Konseptutvikling og nye sesonger
HA 4 Mulighetsstudie for Sunnmørsalpane 
 Skiarena Fjellsætra
HA 5 Fremtidig ledelse og utvikling av reisemålet
HA 6 Inspirasjon og innovasjonskultur

Veien videre
Styringsgruppen for forstudiet anbefaler at reise
målsprosessen nå videreføres i en fase 2. Saken 
legges frem for politiske behandling i juni 2021. Der
som man vedtar en videreføring bør arbeidet med å 
rigge en fase 2 starte opp snarest, slik at arbeidet 
kan videreføres høsten 2021.

Foto: Åsne Folstad

Foto: Per Magne Drotninghaug
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KAPITTEL 1

BAKGRUNN, 
FORMÅL OG 
METODE

1.1 Reiselivets betydning 
Norsk og internasjonalt reiseliv befinner seg i en 
tid som er preget av raske omveltninger på man
ge nivåer. En endret konkurransesituasjon, en 
strukturell forskyvning av trafikken mot nye mar
kedssegmenter og større krav til et bærekraftig og 
opplevelsesbasert reiseliv, fører med seg nye for
ventninger til reisemålene og deres aktører. 

Ikke minst har det globale virusutbruddet ført til 
store omveltninger, som vi på nåværende tidspunkt 
ikke kan se de fremtidige konsekvensene av. Se 
kap 7.

Reiselivet skiller seg fra andre næringer ved at kun
den kommer til produktet, og ikke omvendt. Reise
liv betyr at en importerer kjøpekraft til et lokalsam
funn. En besøkende som kommer til Sykkylven har 
ønsker og behov for en rekke ulike leveranser og 
tjenester gjennom oppholdet. 

Reiseliv og besøksnæring er ikke en bransje i 
tradisjonell forstand, men kan defineres som ”en 
rekke selvstendige næringer som til sammen dek
ker etterspørsel fra reisende utenfor deres faste 
bosted”, og omfatter dermed også forretningsrei
ser, studiereiser, konferanser etc. Dette gjør at 
definisjonen på reiselivsaktør avhenger av hvilket 
reiseliv man har på stedet. De vanligste tjenester 
som etterspørres er transport, overnatting, serve
ring, formidling og informasjon, kultur og aktivi
tetstilbud, handel og annen tjenesteyting. På steder 
med mange hytter og feriehus vil også for eksem
pel håndverkertjenester og aktører som grunneiere 
og eiendomsutviklere inngå.

Både for den besøkende og for den lokale verdi
skapingen er det viktig at aktørene på reisemålet 

tilbyr alle relevante tilbud og tjenester. Gjennom 
å få flere av aktørene i Sykkylven til å ta en rolle 
i forhold til de besøkende, forstå deres ”reason to 
go” og tilby kundetilpassende varer og tjenester vil 
man få til økt verdiskaping lokalt. Reiseliv og turis
me bidrar ikke bare til næringsutvikling og arbeids
plasser, men også til levende lokalsamfunn, både 
for de som bor der; økt ”bolyst” og ”besøksattrak
tivitet”. 

Norsk reiselivsnæring sysselsetter ca. 171 000 år
sverk og sektoren genererer et årlig konsum på 
193,9 milliarder kroner. Av dette er 59 milliarder 
kroner i eksportinntekter, det vil si forbruk fra uten
landske besøkende i Norge (SSB Satellittregnskap 
2019). Reiselivsomsetningen på Sunnmøre var 2,5 
milliarder (2018).

Hver tredje ansatt i reiselivets kjernenæringer er 
under 24 år og 41% har utenlandsk bakgrunn. Dette 
viser at reiselivet er en stor ungdoms og integre
ringsnæring (NHO Reiseliv 2017). På Sunnmøre var 
det ca 3450 ansatte i reiselivsnæringen (2018).

1.2 Løfte i flokk
Reiselivets vesen krever at det offentlige og det 
private evner å ”løfte i flokk.” Forståelsen for at 
helhetlig reisemålsutvikling kan bidra til økt lokal 
verdiskaping hvor næringsaktør ene kan komme til
bake enda sterkere og mer robuste enn de var før 
pandemien, har økt. Samtidig har bevisstheten økt 
om at det må skje på lokalsamfunnet og naturens 
premisser, gjennom bl.a. god besøksforvaltning og 
tilrettelegging. Det er mer forståelse for at det of
fentlige og private må jobbe tettere sammen og ta 
et tydeligere grep om egen utvikling når det gjelder 
hva det fremtidige reiselivet i regionen skal være og 
for hvem.

1.3 Bakgrunn
Hovednæringen i Sykkylven kommune er møbel
industrien og leverandørindustrien til møbelprodu
sentene. Pga. ensidig næringsstruktur har kommu
nen blitt tildelt midler for å jobbe med omstilling i 
Sykkylven. I 2020 fikk kommunen status som om
stillingskommune og reiseliv er definert som ett av 
fire innsatsområder.

Innovasjon Norge Møre og Romsdal bevilget høsten 
2020 midler til utarbeidelse av forstudie (fase 1) i 
en reisemålsutviklingsprosess for Sykkylven. Må
let for prosessen videre er å få utarbeidet en mas
terplan for reisemålet (fase 2). Mimir as ble valgt 
som prosessleder for forstudien. Arbeidet har blitt 
gjennomført i en helt spesiell tid, hvor det ikke har 
vært mulig hverken med fysiske møter eller besøk 
på reisemålet, slik vanlig er. Situasjonen har vært, 
og er fortsatt preg et av stor usikkerhet både for rei
selivsnæringen og samfunnet samlet sett. Betyd
ningen av å jobbe mer helhetlig og målrettet med 
strategisk utvikling av reiselivet i Sykkylven vil bli 
spesielt viktig i et postcorona perspektiv. 

1.4 Hvorfor en reisemålsprosess?
• Et verktøy som skal hjelpe oss å samordne 

innsatsen; tid og penger. 
• Vi må ha et felles mål og en felles strategi 

som viser hvordan vi skal jobbe med reiseliv 
fremover.

• Beskrive tiltak og aktiviteter som vi ønsker 
å gjennomføre. 

• Viktig med satsingsområder og tiltak som  
gir resultater både på kort og lang sikt. 

• Sørge for at vi får riktige gjester  på riktig 
sted  til riktig tid.

Foto: Per Magne Drotninghaug
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1.5 Reisemålsutvikling som metode
Forstudien er en situasjons og mulighetsanalyse, 
og inngår i Innovasjon Norges program for reise
målsutvikling. Hele prosessen består av tre faser:

1. Forstudie (fase 1)
2. Etablere et rammeverk for utvikling, 

ofte kalt masterplan (fase 2)
3. Gjennomføringsfase hvor man går 

”fra ord til handling” (fase 3)

1.6 Formål
Formålet med forstudien er å gi et bilde av dagens 
situasjon for reiselivet på reisemålet og foreta av
klaringer når det gjelder forutsetninger og res
sursfundament. Dette innebærer at det skal jobbes 
kunnskapsbasert og at det er reisemålets aktører 
selv som ser verdien av å gjennomføre prosessen og 
ta beslutninger.

Det er også gjort innledende vurderinger av regio
nens konkurransesituasjon i et marked som er pre
get av store og raske endringer.

Innholdet i dette arbeidet (forstudien) kan oppsum
meres gjennom fire hovedpunkter:
1. Status for reisemålet – en situasjonsanalyse
2. Markedstrender og utviklingstrekk
3. Innledende strategivurderinger (er det stor 

enighet blant aktørene, kan man komme 
langt på dette punktet allerede i denne 
første fasen av arbeidet)

4. Videre prosess

Konklusjonene i forstudien blir et viktig beslut
ningspunkt for det videre arbeidet.

Det vises til en nærmere beskrivelsene av disse 
aktivitetene i Innovasjon Norges Håndbok for reise
målsutvikling, se https://business.visitnorway.com/
no/verktoy/reisemalsutvikling/handbokforreise
malsutvikling/

Figur 1: Reisemålsutviklingsprosessen består av 3 faser (Kilde: Innovasjon Norge)

1.7 Datainnsamling og metode
Datainnsamlingen er basert på underlag og tall 
oppgitt av oppdragsgiver, aktørene og Destinasjon 
Ålesund & Sunnmøre (DÅS).

Det er også foretatt analyser basert på offentlige til
gjengelige tall fra SSB og Statistikknett, samt rapp
orter og undersøkelser som er oppgitt i rapportens 
litteratur/kilde liste. 

1.8 Organisering av arbeidet
Arbeidet med forstudien har vært organisert etter 
PLPmodellen, en metode der man starter med 
informasjonsinnhenting og gradvis jobber fram et 
kvalifisert grunnlag for å kunne ta strategiske be
slutninger. Arbeidet har vært ledet av en bredt sam
mensatt styringsgruppe bestående av 15 personer 
hvor Innovasjon Norge og Destinasjon Ålesund & 
Sunnmøre har deltatt som observatør. Se side 6 for 
oversikt over styr ingsgruppen.

Sykkylven Næringsutvikling AS har vært prosjekt
eier med Åsne Helene Folstad som prosjektansvar
lig (PA), mens rådgivningsselskapet Mimir as ved 
Marie Bergsli har hatt vært engasjert som fag
lig ressurs. Researcher Sarah Peters i Mimir har 
bidratt med analyser og kunnskapsinnsamling og 
Mimirs designer Janne Auby har hatt ansvar for 
layout og produksjon av forstudien. 

Figur 2: Reisemålsutviklingsprosessen beskrevet som en traktformet modell (Kilde: Innovasjon Norge) 

Foto: Per Magne Drotninghaug
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1.9 Aktiviteter og gjennomføring 
Forstudien har vært gjennomført i perioden desem
ber 2020 – mai 2021. Det er gjennomført 4 møter i 
styringsgruppen (SG) samt et åpent aktørmøte. I til
legg har det vært tre digitale arbeidsmøter i Reise
livsforum. 

1.10 Suksesskriterier i det nye reiselivet
Både samfunnet og næringslivet er preget av omfat
tende og raske endringer. Det gjelder i høyeste grad 
også reiselivet. Vi mener det er viktig å legge sent
rale megatrender til grunn når man jobber helhetlig 
og langsiktig med reisemålsutvikling lokalt, også i 
Sykkylven. Se kap. 7.

Den pågående pandemien har allerede endret rei
selivet i hele verden og vil påvirke reiselivet i opp
bygningsfasen. Det er likevel forventet at følgende 
grunnleggende suksesskriterier fortsatt vil gjøre 
seg gjeldende i dagens og morgendagens opplevel
sesbaserte reiseliv:

1. Kundeopplevelsen teller mest for langsiktig  
 verdiskaping og merkevarebygging!
• Gode kundeopplevelser i leveransene, i alle 

faser av kundereisen og gjennom alle kontakt
punkter med gjestene, blir avgjørende.

• Kvalitet i alle ledd blir enda viktigere enn før 
fordi kundene selv blir de sentrale markeds
førerne.

• Kundetilpassede leveranser som fremmer økt 
betalingsvilje og bedre kundeopplevelser blir 
viktigere enn standardløsninger og volum.

• Verdier bransjen står for over tid (bærekraft 
og holisme) blir viktigere enn å høste kjappe 
gevinster.

2. Kundene er de viktigste markedsførerne!
• Kundeinnsikt og smartere, motivasjonsbasert 

kundesegmentering blir en grunnleggende 
konkurransefaktor.

• Kommunisere med kundene på deres eget 
stammespråk og på kanalenes premisser.

• Tilrettelegging for markedsføring og salg 
gjennom andre blir viktigere enn direkte 
markedsføring og salg, for eksempel gjennom 
sosiale medier.

•  ”Always on”kommunikasjon blir viktigere 
enn tidsavgrensede kampanjer.

• Strategiske fortellinger blir viktigere enn slag
ord og egenbeskrivelser.

• Kundevennlige digitale løsninger og å mestre 
sosiale medier blir helt sentralt.

3. Alltid i innovasjonsmodus!
• Å håndtere endringer og reagere raskt på 

nye muligheter blir viktigere.
• Prinsipper og dynamiske modeller blir 

viktigere enn fastspikrede planer.
• Konstant utvikling og eksperimentering blir 

viktigere enn tunge, lange utviklingsløp.
• Å invitere kunder og allianser inn i utviklings

prosessene og være god på testing og eksperi
mentering blir viktigere enn å ha alle løsninger 
fiks ferdige før lansering.

• Å bygge en kultur som fremmer innovasjon 
og utvikling blir viktigere.

1.11 Bærekraft som premiss for fremtidens 
reiseliv
En grunnleggende premiss for at et reisemål skal 
lykkes i fremtiden som et attraktivt helårig reisemål, 
er at utviklingen er bærekraftig, dvs. at en tilstreb
er å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale 
verdier og er økonomisk levedyktig. Dette er nedfelt 
av Innovasjon Norge i tre temaer og ti prinsipper for 
et bærekraftig reiseliv, se figur 3. 

Figur 3: De tre tema og ti prinsipper i et mer bærekraftig reiseliv (Kilde: Innovasjon Norge)

Klimautfordringene gjør at oppmerksomheten rundt 
en mer bærekraftig utvikling øker på alle samfunns
områder. I reiselivet er det stadig større utfordrin
ger knyttet til overturisme som går på bekostning 
av lokalsamfunn, natur og kultur. Dette gir behov og 
forventninger om at både bedrifter og reisemål gjør 
mer radikale bærekraftgrep i fremtiden. Det er der
for viktig at alle aktørene i Sykkylven er innstilt på å 
bidra til en bærekraftig utvikling og at man ser etter 
bærekraftige veivalg og løsninger i alt en gjør. Er
faringene fra bedrifter som har jobbet systematisk 
med bærekraft, viser at arbeidet er et viktig verktøy 
både for bedre styring og en kilde til innovasjon og 
utvikling. 

Mange norske reisemål og kommuner har valgt å 
jobbe for å oppnå ”Merket for bærekraftig reisemål”. 
Arbeidet gir store positive effekter i form av kunn
skap og samhandling, men er organisatorisk kre
vende. En av forutsetningene for å starte arbeidet 
med å oppnå merket er at reisemålet allerede har 
en felles strategi. Sykkylven kan i en fase 2 ut rede 
mulighetene for en merkeordning.

Innovasjon Norge beskriver 
merkeordningen slik: 

Merket for Bærekraftig reisemål 
Merkeordningen er et verktøy for å systema-
tisere arbeidet med bærekraft på reisemål der 
reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge 
ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av 
bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) 
signaliserer stedene at de er i gang med et 
langsiktig arbeid for økt bærekraft. Standar-
den som reisemålet må besvare inneholder 42 
kriterier med til sammen 104 indikatorer. 

Å bli merket som bærekraftig reisemål betyr 
at destinasjonen jobber systematisk og kon-
tinuerlig med å bli mest mulig bærekraftig. 
Merkeordningen er et redskap for utvikling, og 
reisemålene må vise en forbedring på sikt. 
Hvert tredje år må alle indikatorene besvares 
på nytt, og reisemålet må vise en positiv utvik-
ling for å re-merkes. 

Les mer om merkeordningen her: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/
reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/

Foto: Hundeidvik Arena
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KAPITTEL 2

OM SYKKYLVEN

Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke ligger sentralt på Sunnmøre, i hjert
et av Sunnmørsalpene. Aure er administrativt sentrum og Ikornnes, Straum gjerde 
og Tusvik er andre lokalsamfunn i kommunen. Storfjorden går over i Sykkylvs
fjorden og delar kommunen i to. Sykkylvsbrua krysser fjorden og kobler Aure til 
Ikornnes. 

Sykkylven kommune grenser mot kommunene Fjord i øst, Stranda i sørøst og 
Ørsta i sørvest. Hjørundfjorden er en del av den vestlige kommunale grensen, og 
Storfjorden danner den nordlige grensen. Over Storfjorden ligger Ålesund kom
mune, ca 30 minutters kjøretur med ferge/bil til bysentrum. Det går ferge fra 
Ørsneset til Magerholm døgnet rundt (Fv60). Til Ålesund lufthamn Vigra brukar 
man 50 min med bil/ferge.

Kommunen har et areal på 337 kvm og antall innbyggere er 7596 (2020).

Møbelindustrien er hovednæringen i Sykkylven, og sysselsetter alene over 1100 
personer (2019). Det utgjør over 32% av alle arbeidsplassene i kommunen. I tillegg 
kommer mange arbeidsplasser tilknyttet underleverandører innen ulike industri
grener, i tillegg til arbeidsplasser innen handel og tjenesteyting som er direkte 
eller indirekte avhengig av møbelindustrien. Økende internasjonal konkurranse 
og sterk kjedemakt har bidratt til redusert omsetning og resultat for flere av de 
lokale møbelfabrikkene, i en bransje hvor mange har flagget ut produksjonen og 
mistet lokale arbeidsplasser. Kommunen har søkt og fått status som omstillings
kommune. Se pkt 4.1

Reiseliv har vært en gryende næring, både landbruksbasert reiseliv som Blakstad 
gard og lokalmatproduksjon som f.eks. Frøysagarden, og annen type reiseliv som 
Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra, Sunnmørsalpane Hytteutleige, Restaurant 
Raus og Fjøla Café & Event. Reiseliv representerer viktige kvinnearbeidsplasser, 
og kan bli en viktig næring i kommunen. 21% av kommunens innebyggere er 
ansatt innen sevicenæringen. Reiselivs næringen er definert som ett av fire sat
singsområder i omstillingsprogrammet.

Foto: Møbelmuseet

Foto: Per Magne Drotninghaug
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KAPITTEL 3

SYKKYLVEN 
SOM REISEMÅL

3.1 Om attraksjonskraft
Moderne reiseliv omfatter både arrangement, at
traksjoner, opplevelser, kulturtilbud, samt tradi
sjonell reiselivsnæring som servering, overnatting, 
transport og formidling. 

I et næringsutviklingsperspektiv er det naturlig å 
rangere attraksjoner og opplevelsestilbud i forhold 
til i hvilken grad de er så attraktive at de skaper sin 
egen trafikk dvs. hva kundene oppfatter som attrak
tivt nok til å reise dit (reason to go):

Primærattraksjon – attraksjon, opplevelse som 
skaper trafikk, og fremstår som mål og motivasjon 
for reisen. Et eksempel kan være familien som reis
er på dagstur fra Ålesund for å stå på ski på Sunn
mørsalpana Skiarena Fjellsætra.

Sekundærattraksjon – attraksjon eller opplevelse 
som er retningsbestemmende, dvs. som bidrar til 
å styre reisestrømmer. For eksempel kan Sykkylven 
være et stoppested for et kunst og kulturinteres
sert reisefølge fra Bergen som er på biltur på Vest
landet og som har hørt om ”Designvegen” og velger 
denne ruten på sin reise.

Tertiærattraksjon – en attraksjon som ikke er kjent 
for de besøkende på forhånd, men som de oppdag
er underveis. Museer, friluftsaktiviteter eller lokale 
kulturtilbud er eksempler på tertiærattraksjoner, 
eller trafikknytende, dvs. de skaper ikke trafikk i 
seg selv. Et eksempel kan være paret fra Trondheim 
som overnatter i Sykkylven i bobil og som får tips av 
en lokal ildsjel om en spenn ende guidet tur i Aure
marka.

Foto: Kjell Magnar Berli

Foto: Per Magne Drotninghaug



 
21

 
20

3.2 Ressursgrunnlaget i Sykkylven
Med det stedlige ressursgrunnlaget menes de viktigste ressursene som danner grunnlaget for mulighetene for opplevelsesutviklingen på reisemålet. Dette er både 
naturgitte, kulturelle og menneskeskapte forutsetninger. Aktørene i Sykkylven tegner selv følgende bilde av ressursgrunnlaget: 

2. KULTURELLE FORUTSETNINGER

3. MENNESKESKAPTE 
 FORUTSETNINGER 
 (nåtid)

Sykkylven

Ski- og turkultur

Musikk & 
festivaler

Jakt & fiske

Kunst- og 
designmiljø

Grendene

Arkitektur Landbruk

Industri 
(møbler,  

automasjon)

1. NATURGITTE 
 FORUTSETNINGER

FjorderPolarsirkelen Auremarka 
oddane

Elver og 
fossefallIsbreer Fjell Naturreservat SkogSunnmørsalpene Lakseelver Fjellvann

Festivaler og 
arrangement

Småskala 
overnattingGjestehavn Sjømat Småby handelIdrettsanleggLokalmat/drikkeMuseer og 

gallerier Turstier Handlegate«Designvegen»DypvannskaiSmåbåthavn/ 
marina Fjellsætra

Kystnært Badeplasser

Idrettsmiljø

Flerkulturelt

Håndverks-
tradisjoner

Kulturminner & 
arkeologiske funn

Gardsturisme, 
besøksgård

Turstier, 
sherpasti/trapper, 

rasteplasser

Ikornnes  
Friluftsbad

Tilrettelagte 
aktiviteter

I Sykkylvs -
dagane

Naturbaserte 
aktiviteter

Møbelfabrikker, 
åpne for besøkBerlihusetStrandafjellet Alpinsenter Overnatting

Nærhet til 
Ålesund og 
Geiranger

3.2.1 Naturressurser
Sykkylvens strategiske beliggenhet med nærhet og 
tilgang til både fjell, hav og fjorder gjør at dette er 
ressurser som reiselivsnæringen kan kapitalisere 
på . 

Sunnmørsalpene er en samlebetegnelse for fjell
kjeden i Sunnmøreregionen. Fjellkjeden omgir 
Hjørundfjorden i kommunene Volda, Ørsta, Stranda 
og Sykkylven og har en rekke kjente fjelltopper som 
Straumshornet og Drabløseggen (Dravlausnykjen). 
Råna er et av de mest ruvende fjella (1586 moh) og 
samtidig det høyeste fjellet i Sykkylven kommune. 
Sunnmørsalpene er spektakulære med sine fjell
topper som når 1700 meter rett opp fra fjorden. 
Fjellom rådet er et populært friluftsområde både 
for fjellturer om sommeren og ikke minst ski og 
topp turer om vinteren. I januar 2021 kan man lese 
i Friflyt (Norges ledende nettsted for toppturer og 
frikjør ing) at ”Sunnmørsalpene og Sunnmøre har 
noen av de fineste toppturfjellene i Norge, med 
lang sesong. Hjørundfjorden er midtpunktet.” 

Hjørundfjorden strekker seg 35 km innover i lan
det, omkranset av de steile Sunnmørsalpane. Ved 
innløpet til fjorden ligger Hundeidvik. Fjorden del
er seg etter hvert i to, der den ene armen går til 
Bjørke, og den andre, Norangsfjorden, strekker seg 
inn til Øye hvor man finner Hotel Union Øye. Langs 
fjorden ligger veiløse små samfunn, som Trandal, 
mest kjent for instagrambildet av den spektakulære 
huska der du nærmest kan dingle med beina over 
fjorden ved Christian Gaard Bygdetun. Sykkylven 
ligger også strategisk plassert i forhold til Unes
cos verdensarvfjord Geirangerfjorden, hvor det er 
mulig heter både for fjordcruise, guidede turer til 
fots, kajakkturer og turer med rib. 

Gjevenesstranda naturreservat utgjør en vest
vendt fjordli i ytre deler av Hjørundfjorden i Ørsta og 
Sykkylven kommuner. Reservatet går fra fjorden og 
opp i over 800 moh. 

Lakselva Aureelva er en elv med god vannføring 
og man kan forvente fisk i de fleste høler. Aureelva 
Elveeigarlag Sa forvalter den lakseførende strek
ning av Aureelva på vegne av rettighetshavere. Åpen 
for fiske 01.06 – 31.08. Verdens korteste lakselv 
Straumen er en annen fiskerik lakseelv i tillegg til 
Strandaelva og Velledalselva.

Det er rikelig med andre naturressurser som gjør 
regionen attraktiv for naturbaserte opplevelser; elv
er, fosser, isbreer som Regndalsbreen, Blåbreitin
den mfl.

3.2.2 Kulturressurser
Auremarka er et svært interessant historisk om
råde. På Aurefløten har man funnet tegn og gjen
stander som viser at det har vært bosetting her i 
minst 4000 år. Det er funnet kokegroper, stolpehull, 
redskaper og andre gjenstander. Frivillige har på 
dugnad gjenskapt et hus lignende det som stod der 
i bronsealderen. Stolpehull viser at det har vært et 
langhus her som var 5657 meter langt, og 910 
meter bredt. Dette er dermed en av de største byg
ningene som er funnet i Norge fra forhistorisk tid. 
Ulike arbeidsgrupper har gjennom mange år jobbet 
med planer om å formidle den unike historien som 
kan dokumenteres fra Auremarka.

Møbelmuseet og Sykkylven naturmuseum inn
går i Museene på Sunnmøre. Sykkylven er møbel
hovedstaden i Norge. Museet viser møbelhistorien 
fra håndflettede korgmøbler fram til dagens robot
produserte hvilestoler i hud og stål. Museet skal ha 

åpent 4 dager i uka i sesongen 2021. I tillegg blir 
det utstillinger i montrene i ”Møbelparken” ved 
Berlihuset. Dette blir en døgnåpen utstilling som 
forteller om møbelhistorien til Sykkylven. Norges 
kanskje største eksportsuksess, Stressless feirer 
50 år i 2021og møbelmuseet vil markere dette med 
en utstilling som skal vise høydepunktene i Stress
lesshistorien. 

Totalt hadde Museene på Sunnmøre ca 55 000 be
søkende i 2020 (160 000 i 2019). Møbelmuseet var 
det eneste museet i museumsorganisasjonen som 
hadde framgang i besøkstall fra 2019 til 2020 og 
grunnen til dette var Rellingutstillingen og Relling 
seminaret.

Galleri Cylindra på Tusvik viser kunstmøbler 
design et av den fremste norske møbeldesigne
ren gjennom tidene; Peter Opsvik. Peter Opsvik, 
presenterte i 1986 en kolleksjon kalt Cylindra 
Objects. Dette er skulpturelle, sylinderformede ob
jekt ( både møbler og skulpturer) som har et sterkt 
kunstnerisk uttrykk. Her vises de mest særpregede 
møblene Norge har å tilby hvor den norske naturen 
og folkesjelen speiles i disse unike objektene.

Sykkylven Kunstgalleri ligger i Aure sentrum og 
driftes av kunstneren Olav Harald Ulstein.

Sykkylvsdagene er et arrangement i regi av 
Sykk ylven Handelsforening i juni hvert år (ikke i 
2020/2021). Musikalsk underholdning, moteshow, 
Barnas kulturdag, quiz, gospelkonsert, veteran
bilparade mm. 

Brøvøllsfestivalen ble etablert i 2007 og scenen 
med Europaller har vokst seg større med årene, åp
ningsarrangementet mer og mer spektakulært og 

Figur 4: Ressursgrunnlaget i Sykkylven.
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artistene mer og mer ”verdensberømte”. Festivalen blir arrangert i Velledalen, 
2 dager ultimo juni (ikke 2020/2021).

Hundeidvik fotballfestival samler hver år 45.000 deltakere/tilskuere.

3.2.3 Opplevelser og aktiviteter
Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra er en familievennlig skiarena med 5 hei
ser og 14 alpintraseer, 35 km med oppkjørte langrennsspor, og flotte områder 
for snøbrett og leik i snøen. Varmestue, kafé, skiutleie og 5 heiser. 4,5 km med 
kveldskjøring. Camping tilbud. Ca, 1 times biltur fra Ålesund. Deltar i ”Alpe
passet”, et felles heiskort for 9 anlegg bla. Strandafjellet. 

Området Fjellsæter ble etablert på slutten av 1960talet som den store utfarts
plassen i Sykkylven. Det startet som et vintersportssted, men har etterhvert blitt 
et helårs rekreasjonsområde. 

I Fjellsæterområdet, like ved skiarenaen er det etablert to nye hytteområder. 
Øvre Kongshaugen med 30 hyttetomter og skiinn/skiout muligheter og Sætre-
lia hyttefelt med 27 hyttetomter, ca 600 meter fra skiarenaen. 

Strandafjellet skisenter, kjent som Norges pudderparadis, ligger i Stranda kom
mune, men kun ca 10 min kjøretid fra Fjellsætra. 7 heiser og 18 nedfarter. Lang
rennstilbud. Tre  kaféer/restauranter.

Ekornes Marina har gjestebrygger, saniteranlegg, vaskemaskiner, bunkersta
sjon for diesel og vann, pub og bistro med alle rettigheter, Ikornnes Friluftsbad 
med 3 basseng (barnebasseng og basseng med internasjonale mål, boblebad). 

Sykkylven småbåtshavn med ca 20 gjesteplasser,6 bobilplasser, sanitæran
legget med toalett/dusj/vaskemaskin/tørketrommel, tømmestasjon (fra 2021), 
bade plass. Sykkylven Gjestebrygge på Haugneset. Flytebrygge for 24 båter.

Hundeidvik Arena har bla. en 12 meter høy klatrevegg og buldrevegg. Passer 
både for barn og de som ønsker større utfordringer. Døgnåpen. Det blir jevn
lig arrangert klatrekurs. Nyetablert folkepark med klatrepark for barn, ATV og 
sykkel bane mm.

Det er flere initiativ som jobber med å utvikle sykkeltilbudet bla gjennom å tilret
telegge sykkelstier, downhill sykling, pumptrakk og familievennlige sykkelruter 
på Fjellsætra. Det er i tillegg tilgang til en rekke andre familievennlige sykkel
ruter. Det er i 2020 utarbeidet en masterplan for utvikling av sykkeltilbud et i Indre 
Storfjord (Sykkylven, Stranda og Fjord kommune).

3.3.4 Lokal matkultur
Brennevinsgrova, Straumgjerdet er en håndverksprodusent av gin med råstoff 
og smaker fra Sunnmøre. Harald Strømmegjerde tilbyr omvisning og smaks
prøver i sitt microdestilleri. 

Frøysagarden i Ramstaddalen har utsalg med spesialiteter som cognacmari
nert gravlaks, varmrøykt krydderlaks, einerøkt laks, egg, saueskinn av villsau, 
spekepølse av hjort, villsau og svin. 

Restaurant Raus i Sykkylven åpnet dørene i august 2018, og ble etablert av en 
vennegjeng som hadde lyst å skape et nytt samlingssted for lokale og tilreisen
de. Fokus på lokal & kortreist matglede.

Berlihuset er en trebygning i Sykkylven sentrum som de siste årene har vært 
arena for både kultur og næringsaktiviteter for øvrig. Det var fiskeeksportøren 
Børre Berli i Ålesund som bygde huset i sveitserstil i 1896. Selskapslokaler som 
driftes av Raus.

Fjøla Cafe & Event er en kafé med fokus på friluftsliv i Straumgjerde. Enkel men 
god kafémat kombineres med spennende foredrag, visning av skifilmer, biljard
bord og bibliotek. Populært utested for ungdom i Sykkylven. Arrangerer også 
gubbe kvelder, og strikk & drikk. (Foreløpig stengt pr. 1. juni 2021).

I tillegg spisesteder som Bankplassen Mat og Drikke, Pizzabakeren og Bella Mi .

3.3.5 Kommersiell overnatting
Aursnes Hotell ligger 3 km fra sentrum ved fergeleiet i Aurnes. Bed&Break
fast hotell med 28 rom i ulik størrelse fra enkeltrom til suiter/små leiligheter. 
Aursnes Fjord Hytter (4 hytter) ligger nært sentrum av Sykkylven, ved siden av 
havet og småbåthavnen og med en fantastisk utsikt over fjorden og fjellene.

Sunnmørsalpane hytteutleige leier ut 6 leiligheter (43 sengeplasser) på Fjell
sætra ved skitrekket rett ved Nysætervatnet, og 4 leiligheter (32 sengeplasser) 
ved Strandafjellet Skisenter. I tillegg har man avtaler med flere hytteeiere i områ
det, og kan totalt tilby nærmere 80 sengeplasser til leie i Sunnmørsalpene. 

Sjøbakken Camping ligger ca 1,5 km syd for Aure sentrum. Familiehytter og 
2mannshytter, plass for telt, caravan og bobil.

3.3.6 Handel
Kyrkjevegen blir omtalt som ”Sunnmøres koseligste handlegate.” I sentrums
området ligger ca 20 butikker, i hovedsak enkeltbutikker men også noen med 
kjedetilhørighet. Mange er organisert i Sykkylven Handelsforening.

3.3.7 Møte med det lokale
Det finnes en rekke småskala reiselivsaktører som tilbyr opplevelser tuftet på 
”møte med det/de lokale”. På Blakstad gard er gårdsopplevelser, ølbrygging, 
teambuildingsaktiviteter, glamping noen av tilbudene, både eksisterende og 
under utvikling. I tillegg er det noen andre som tilbyr gardsbesøk og lokale møter. 

3.3.8 Aktivitetsleverandører / utleie av utstyr
Det er flere aktører som tilbyr guidede turer og turoperasjon både sommer og 
vinter; Hardhaus/Tind Sport AS, Hjørundfjord Mountainguide, Uteguiden og 
DNT Sunnmøre. 

Foto: Smp

Foto: Smp
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KAPITTEL 4

REISEMÅLETS 
ORGANISERING, 
AKTØRER OG
SATSINGER

4.1 Regional organisering

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) er regionens felles profilerings og markedsføringsorgan. Oppgaven er å markedsføre regionen som reisemål nasjonalt og 
inter nasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. DÅS er en medlemsorganisasjon eid av 12 kommuner og ca 200 bedrifter. Seks aktører i 
Sykkylven er medlemmer i DÅS. Samarbeider med VisitNorway, FjordNorway, Cruise Norway, Møre&Romsdal Reiseliv mfl. DÅS profilerer regionen på visitmr.com 
sammen med øvrige destinasjonsselskap i Møre og Romsdal. Et nettsted med reiselivshistorier, inspirasjon og gode opplevelser fra Møre og Romsdal. 

4.2 Organisering i Sykkylven 

Foto: Åsne Folstad

Figur 5: Strategisk Næringsplan Sykkylven kommune
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I omstillingsprogrammets handlingsplan for 2021 er det for innsatsområdet for 
opplevelsesnæringene tre tiltak som er programfestet:
• Gjennomføre masterplan for reiselivet
• Støtte utviklingsprosjekt fra næringsaktører. Tilby rådgiving/mentor støtte til 

bedrifter som har behov i utviklingsprosjekt
• Avdekke, initiere og gjennomføre kompetansetiltak

4.4 Satsinger
Designvegen er en satsing på å øke opplevelsestilbudet langs fylkesveg 60 
fra Sykkylven til Stryn. Aktører i Sykkylven, Stranda, Stryn, Hornindal/Volda 
samarbeid er om å sette fokus på opplevelser knyttet til lokal industrihistorie, med 
spesielt fokus på design og møbelproduksjon. Samarbeidspartnere er overnat
tingsbedrifter, spisesteder, lokalmatprodusenter, museer, mfl.

www.designvegen.no

Auremarka. Ulike arbeidsgrupper har gjennom mange år jobbet med planer om å 
få formidle den unike historien som har funnet sted på Auremarka. Lokale ildsjel
er, Sykkylven Næringsutvikling og flere andre både offentlige og private aktører 
har bidratt til utarbeidelse av forstudiet ”Auremarka – en reise fra istid til i dag”. 
Segel AS har ledet arbeidet med forstudien som ble ferdigstilt i 2020. Forstudien 
fokuserer på følgende:
• Konkretisere målgrupper, kanaler og behov
• Vurdering av betalingsvilje for hver målgruppe
• Spisse konseptet mot det som gjør det attraktivt (få fram det visjonære)
• Definere hvem som må involveres i forprosjektet både av av fagressurser 

og mulige medinteressenter
• Konkretisere planlagt eierskap, organisering og finansieringsmodell

Forstudien konkluderer med:
• Grundig marknadsavklaring rettet mot aktuelle kanaler
• Planarbeid 
• Arkitekt (bygg og landskap), skisse, konstruksjon og investeringskalkyler
• Utvikling av utstillinger med bidrag fra arkeologiske fagfolk og eksperter 

på formidling
• Forretningsplan med utvikling av konseptet og markedsplan
• Finansiering, inkl innhenting av egenkapital og tilskudd

Aura Påls vener er lokale ildsjeler som har en særlig interesse for at historien 
rundt Auremark formidles til et større publikum. Aura Påls vener er interessert i 
å bidra i den videre utviklingen og bidra med arrangementer etc. 

”Kyststien i medvind og motvind” er et privat initiativ som er lansert for kommu
nen og Sykkylven Næringsutvikling. Ideen er å etablere en Kyststi hvor folke helse, 
kulturminne, aktivitet og attraktivitet er i fokus. Bronsealdervegen kan inngå som 
delstrekning på Kyststien, og kanskje designelement fra møbelprodusentene 
koblet mot Designvegen.

Sykkylven Næringsutvikling AS er et utviklings
selskap som arbeider for å fremme næringslivet 
i Sykkylven gjennom å bidra til etablering av ny og 
utvikling av eksisterende virksomheter. Eiere er 
Sykkylven kommune (52%) og lokalt næringsliv 
(48%).

Reiselivsforum Sykkylven er en møteplass for 
aktør er innen besøksnæringen i Sykkylven. Her 
drøftes og planlegges felles aktiviteter både innen 
markeds føring, produktutvikling, kompetanse etc. 
Arbeidet ledes av Sykkylven Næringsutvikling AS. 

4.3 Omstillingsprogram 2021-2026
Sykkylven kommune fikk i 2020 status som om
stillingskommune. Omstillingsprogrammet har 
en varighet på seks år; 2021  2026. Bakgrunn for 
omstillingsarbeidet er bla. nedgang i folketallet og 
en ensidig og sårbar næringsstruktur. Møbelindus
trien er hovednæringen i kommunen og utgjør 32% 
av alle arbeidsplasser. Økt internasjonal konkur
ranse og kjededannelse har ført til store struktur
endringer i bransjen generelt og Sykkylven spesielt. 
Omstillingsprogrammet i kommunen skal bidra til å 
forebygge ytterligere tilbakegang i folketallet og leg
ge til rette for økt omstilling og innovasjonsevne i det 
lokale næringslivet. Kommunen har gjennom om
stillingsprogrammet fått økte ressurser og med en 
proaktiv innsats vil man bidra til et mer bærekraftig 
lokalsamfunn med et mer konkurranse dyktig nær
ingsliv. 

Det er pekt på fire innsatsområder:

• Skaparglede i næringslivet
• Opplevelsesnæringen
• Samarbeid og nettverk
• Attraktive Sykkylven

Fra Omstillingsplan Sykkylven 2021-2026

Innsatsområde 2: Opplevelsesnæringen 
Innsatsområdet omfattar reiseliv (overnatting, servering, transport, aktivitet, osv.), opplevingsaktivitetar, 
kultur, satsingar rundt fritidsbustader, lokalmat og prosjekter i skjeringspunktet mellom desse. Opp-
levingsnæringane er viktige for å skape trafikk og gi effekt til andre næringar som f.eks. handel, tenester 
og bygg/anlegg, samtidig som det gir auka attraktivitet for innbyggarane i kommunen. Sykkylven har eit 
uforløyst potensial innanfor reiseliv og det er viktig å støtte opp under arbeidet med å etablere ein mas-
terplan for reiselivet og kunne bidra til å realisere tiltak i denne. Denne må og ta opp i seg det regionale 
samarbeidet knytt til denne næringa. 

3.1.3 Strategiar innsatsområde 2: Opplevingsnæringar 
D. Masterplan reiselivet. Utvikle Sykkylven som reiselivsdestinasjon og styrke samhandlinga gjennom  
 å utarbeide ein heilskapleg masterplan for det vidare arbeidet. Sykkylven Næringsutvikling AS er i  
 gang med dette arbeidet og vil ha ein sentral rolle i arbeidet saman med næringa. Omstillings- 
 programmet vil støtte opp under dette arbeidet, og vurdere ytterlegare satsingar for å bidra til å 
 realisere planen. 

E. Produkt og marknad. Bedriftsretta tiltak knytt til vidareutvikling av eksisterande og utvikling av nye  
 opplevingsprodukt. Støtte opp under utvikling av eksisterande og nye lokalmat produkt basert på  
 lokale råvarer, tradisjonar og historie. Proaktivt arbeid mot kulturaktørar for å sjå moglegheiter for  
 næringsaktivitet og opplevingsprodukt innan kulturnæringa. Bidra til å styrke samarbeidsrelasjonane  
 i næringa og spesielt knytt til marknadsføring og sal.

 F.  Kompetanse. Støtte opplevingsnæringa i å avdekke behov for kunnskap og kompetansehevande tiltak,  
 samt initiere og gjennomføre ulike tiltak.

Figur 6: Hva skal man satse på?”Ordsky” fra åpent møte i Sykkylven i anledning omstillingsarbeidet
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KAPITTEL 5

VOLUMER OG  
REISESTRØMMER 
FOR SYKKYLVEN

Sykkylven ligger i hjertet av Sunnmørsalpene i en region med enestående na
turressurser; verdensarvfjord og alpine fjell som stuper ned i havet,  landskaps
vernområder og nasjonalparker. Tinderangling, vårskiturer og familievennlige 
opplevelser på fjord og fjell. Lokale mattradisjoner og kulturopplevelser, med 
møbelindustri og designklassikere anerkjent langt utover Norges landegrenser.

For å kartlegge relevante reisestrømmer og volumer for Sykkylven er det mest 
relevant å se på Sykkylven som en del av en større reiseregion, enn et reisemål 
isolert sett. Både fordi antall aktører i Sykkylven er begrenset og fordi det er en
kelte begrensninger knyttet til offisiell statistikk. Dette beskrives kort i eget av
snitt nedenfor. 

Selv om vi ikke får sett på tall for Sykkylven isolert sett gir statistikken et bilde 
av hvilke markeder som har vært av betydning for regionen og hva som karak
teriserer reisestrømmene i området. 

5.1 Kommersielle overnattinger 

Noen metodiske forbehold og redegjørelser:

Fra og med 2020 tar statistikken høyde for de nye regioninndelingene, både på 
fylkes og kommunenivå. Tall for 2019 og før dette baserer seg dermed på de 
”gamle” regionene, både mht fylkes og kommunenivå. Sammenslåing av kom
muner og fylker gjør dermed at tall for det siste ”normalåret” før pandemien ikke 
kan sammenlignes direkte med 2020 eller senere2. 

I SSBs overnattingsstatistikk frem til og med 2019 er tall for Sykkylven en del av 
tall for ”Ålesundregionen”. Fra og med 2020 finnes tall ned på nivå for ”Stranda+ 
Sykkylven”. 

Siden det finnes tall for: 
• ”Ålesundregionen”: Ålesund, Giske, Haram, Skodje, Sula, Ørskog, Stordal, 

Sykkylven, Hareid. Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda, Vanylven. Fra 2016 
er også kommunene Stranda og Nordal (Geiranger/Trollstigenregionen) 
tatt inn i Ålesundregionen, og vil derfor vise til utviklingen i perioden 2016 – 
2019. 

2 Tall som brukes gjelder 2019, som kan regnes som det siste ”normalåret” for pandemien rammet nasjonal og internasjonal reisevirksomhet. Tall etter dette er ”unntakstall”. 
Når man regner med å være tilbake på nivå med 2019 er det vanskelig å estimere, med en foreløpig uavklart smittesituasjon UNWTO anslår at det vil være mulig først fra 2024.
3 Også basert på kommuneinndelinger før Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog ble slått sammen.

• Geiranger/Trollstigen: Stranda, Norddal.
• Ålesund kommune 

… er det mulig å trekke ut Ålesund og Geiranger / Trollstigen, som har en vesent
lig andel gjestedøgn. Da står vi igjen med Sykkylven og de tretten kommunene3: 
Giske, Haram, Skodje, Sula, Ørskog, Stordal, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, 
Volda, Vanylven. 

Her i kapittel 5 kaller vi disse for ”Sykkylven + 13”. Det vil bli brukt tall for alle 
tre regionene for å gi et helhetsbilde, samt å skissere noen forskjeller. For å gi et 
bilde av siste ”normalåret” før Covid19 fokuserer vi først og fremst på 2019. 

Samlet antall kommersielle overnattinger 
Totalt var det nærmere 1 mill. kommersielle overnattinger i Ålesundregionen i 
2019. Det utgjør en markedsandel på ca. 59% av samlet antall overnattinger i 
Møre og Romsdal (SSB 2019). 

For ”Sykkylven + 13” var det totalt 224 159 kommersielle overnattinger. Med andre 
ord i underkant av 25% av samlet antall overnattinger i regionen. 

Både for ”Ålesund” og ”Sykkylven + 13” var det nordmenn som utgjorde det vik
tigste markedet. Geiranger/Trollstigen hadde til sammenligning en overveiende 
andel internasjonale reisende. Kakediagrammene nedenfor illustrerer andelen 
norske vs. utenlandske gjestedøgn innenfor ”Ålesund regionen” (SSB 2019).
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Sesong- og markedsstruktur 
Mye av trafikken i regionen er yrkesbetinget. Ålesund, som har godt over halvpar
ten av hotellgjestedøgnene for hele Ålesundregionen har nærmere 60% yrkesbe
tinget trafikk. Kun en liten andel er registrert som kurs og konferanserelatert. 
I utgangspunktet regnes yrkesbetinget trafikk utenom kurs og konferanse som 
”lite påvirkbart”, men i hvilken grad statistikken fanger opp reel andel innenfor 
MICE4 segmentet er noe uvisst. 

Dersom vi luker ut ”Ålesund” og ”Geiranger/Trollstigen” slik at vi står igjen med 
”Sykkylven + 13” er bildet et litt annet. Yrke, kurs og konferanseovernattinger ut
gjør da 35%. Størst andel kommersielle overnattinger er det innen camping og 
hyttegjestedøgn med 38%. 

De tre regionene kan i grove trekk karakteriseres som følger: 
• Majoriteten av hotellovernattingene er i Ålesund med en solid andel 

yrkesbetingede gjestedøgn gjennom hele året, toppet av ferie og 
fritidsovernattinger i sommermånedene. 

• Geiranger-Trollstigen har en lav andel yrkesbetinget trafikk, men en stor 
andel camping- og hyttegrendovernattinger. Mesteparten skjer i sommer
månedene, og over halvparten er utenlandske gjester. 

• ”Sykkylven + 13” har en miks av yrkesbetinget trafikk, samt ferie og fri
tidsreisende. Litt over halvparten bor på camping hyttegrender. Halvparten 
av overnattingen skjer i juni, juli, august. Yrkestrafikk utgjør en jevn base 
gjennom året. Se figur 8. 

4 MICE = ”Møter, incentive, kurs- og konferanser, event” 

Det er en god miks av ulike nasjonaliteter som besøker Ålesundregionen. Tysk
land utgjør 23% av utenlandske gjestedøgn. Ellers er det gjester fra Nederland, 
Sverige, Danmark, Spania, Frankrike med flere. Det er med andre ord det 
nordeuropeiske markedet, samt Spania og Frankrike som, før pandemien inn
traff, utgjorde viktige utenlandsmarkeder i regionen. Det har vært en jevn utvik
ling av kommersielle overnattinger i perioden 2016 – 2019. Størst vekst har det 
vært i regionen Geiranger / Trollstigen. Alle regioner har dog hatt en positiv vekst 
de siste årene.

Kapasitet
Tall for 2020 viser at det er 9 hotell og 15 campingplasser i Sykkylven og Stranda 
som rapporterer inn til SSB. Total utgjør det 530 hotellrom og 180 rom i camping
plasser og hyttegrender. Kapasiteten har en sterk sesongprofil, med ca. 3 av 15 
campingplasser tilgjengelig i lavsesong og 4 av 9 hotell. 

39 %

37 %

24 %

Regionenes andel av 
samlet marked, 2019

Ålesund

Geiranger - Trollstigen

Sykkylven +13

Figur 7: Antall hotellrom og rom på campingplasser og hyttegrender etter måned for Sykkylven og 
Stranda. (SSB 2020)

Figur 8: Markedsstruktur ”Sykkylven + 13 
(SSB 2019)

Figur 9: Årshjul, fordeling totalt antall 
overnattinger (SSB 2019)

Figur 10: Månedsprofiler ”Sykkylven+13” (SSB 2019)
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5.2. Fritidsboliger
Ifølge SSB var det per jan. 2021 registrert 682 fritidsboliger i kommu
nen. I tillegg er hytter i Fausaomårdet som naturlig hører til Sykkylven, 
men som ligger i Stranda kommune. Per i dag er kommunen en relativt li
ten hyttekommune. Det har imidlertid vært en jevn utvikling av fritidsbe
byggelse, og sammenlignet med 2010 har det vært en vekst på 24%. I 2017 
vedtok kommunen en plan om regulering av nye store områder for fritidsbe
byggelse. Kommunen jobber med løypeplan, bygger parkeringsplasser, nye 
avfallsordningar osv. Området har fått status som regionalt friområde. I Fjell
sæterområdet, like ved skiarenaen er etablert to nye hytteområder. Øvre Kongs
haugen med 30 hyttetomter og Sætrelia hyttefelt med 27 hyttetomter. 

Utleie 
Novasol formidler hytter over hele Norge – og også i Sykkylven, bla på Fjell
sætra. På nettsidene til Novasol er det pt. 14 hytter for utleie i Sykkylven. En aktør 
melder om at det i hovedsak er gjester fra Nederland og Tyskland, både familier 
som er opptatt at fiske og fjellturer og de som har sportsfiske som interesse. 
Finn.no er også en populær kanal for utleie av private fritidsboliger.

Airbnb 
Figur 11 viser utviklingen i antall tilgjengelige Airbnb utleieenheter fra første 
kvartal 2018 til første kvartal 2021. Sommeren 2019 var det 71 tilgjengelige utleie
enheter i Sykkylven kommune. Airbnb tilbudet utgjør dermed en vesentlig del av 
overnattingstilbudet i kommunen. For Ålesundregionen utgjør Airbnb overnattin
ger ca. 22% av alle hotell+airbnb overnattingene (CAPIA 2018). 

I Sykkylven har blant annet Sunnmørsalpane hytteutleige tilbud via Airbnb. De 
kan melde om ca. 400 overnattingsdøgn i juni  september, og 100 på vinterstid5. 
Hyttene formidles også via andre kanaler som Novasol, sosiale medier og andre 
hytteformidlingsplattformer for regionen. Dette viser at det er utleieenheter som, 
i et Sykkylven perspektiv, er relativt betydelig, men som ikke fanges opp i den 
offentlige statistikken.

5 (A.T. Røe, per mail. 12. mars 2021)

Figur 11: Antall utleieenheter på airbnb, kvartalvis 2018  2021. (Airdna.co).

Figur 12: Kart som illustrerer fordelingen av tilgjengelige enheter på Airbnb i kommunen. (Airdna.co)

Foto: Åsne Folstad
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5.3 Gjestehavner og kaianlegg
Andelen fritidsbåter har vært sterkt økende i Norge de siste årene, og 2020 / 2021 
har vært rekordår for mange båtforhandlere som følge av begrensede muligheter 
til å feriere i utlandet. I MidtNorge6 har over 32% av husholdningene fritidsbåt7. 
De fleste har motorbåt uten overnattingsmulighet. De vanligste anvendelses
områdene for de norske fritidsbåter er dags/ettermiddagsturer og fisketurer. 
Hele 7 av 10 (70,1 %) benytter vanligvis båten til dags/ettermiddagsturer, mens 6 
av 10 (63,4 %) bruker den til fisketurer. 2 av 10 (17,1 %) benytter den til helgeturer 
med overnatting. Motorbåt med og uten overnatting brukes i noe størst grad enn 
de andre båtkategoriene til dags /ettermiddagsturer (77,8 % og 71,5 %).

Sykkylven Småbåthavn 
Sykkylven Småbåthavn har ca. 20 gjesteplasser, noe som utgjør 15% av kapasi
teten i småbåthavna. Her tilbys et sanitæranlegg med gode fasiliteter for både 
overnattingsgjester og dagsturgjester. I tilknytning til småbåthavna og sanitæran
legget er det 8 bobilplasser. Her finnes også en fin sandstrand og badeplass som 
er populær både for lokale og besøkende. 

I 2019 var det 528 gjestedøgn til sammen i småbåthavnen og bobilparkeringen. 
I 2020 var det en økning, i likheten med samlet antall kommersielle gjestedøgn i 
regionen som følge av økt norgesferie blant nordmenn.

6 ”Midt Norge” = Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndela
7 Den store båtlivsundersøkelsen, fritidsbåtlivet i Norge 2018 (KNBF, 2018)

Ikornnes småbåthavn 
I tillegg til en hyggelig småbåthavn i sentrum med god trafikk i sommermån
edene ligger Ekornes Marina på andre siden av Sykkylvsfjorden. I tillegg til gode 
fasiliteter for båtfolket som bunker, dagligvare og sanitæranlegg ligger Ikornnes 
friluftsbad, med både 25m oppvarmet utebasseng og to plaskebasseng. 

Ikornnes båtforening hadde i perioden mai – september i snitt 520 båtgjestedøgn. 
I stor grad er det gjester fra omkringliggende kommuner, men også tilreisende 
fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. 

Friluftsbadet har i tilsvarende sesong, mai – september 2020 solgt 4500 solgte 
billetter. I tillegg til tilreisende gjester er bassenget godt bruk av skoleklasser 
i Sykkylven og Ålesund, Svømmeklubben, og lokalsamfunnet i forbindelse med 
fritid/bursdagsselskap osv.

Kaianlegg
Aure kai ligger i sentrum av Sykkylven. Betongkaia er 39 m lang med 10,6 m dybde. 
Gode fortøyningsanordninger. Sykkylven Havneterminal, også kalt tømmerkaia, 
ligger like innenfor Sykkylven (Ørsneset) ferjekai. Betongkaia er 44 m lang med 9 
m dybde. Ekornes har en stor IPSgodkjent dypvannskai, som i all hovedsak bru
kes til egen befraktning. Tendring (bruk av tenderbåter med anløp på flytebrygga 
på Haugneset) med oppankring i havnebassenget kan også være en mulighet.

Alle kaiene kan være aktuelle til bruk for å ta imot mindre cruiseskip, opplev
elsescruise, sail&bike, designcruice etc.

Rutebuss
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) tilbyr et produkt; ”Travel like the locals”, 
som innebærer at individuelt reisende benytter eksisterende rutebusstilbud for å 
reise rundt i regionen. 

5.4 Trafikkstrømmer
Trafikktall fra Statens Vegvesen for trafikktellinger og fergepassasjerer viser at 
reisestrømmene til Sykkylven i hovedsak kan knyttes til yrkesbetingede reiser, da 
juli har en markant nedgang i antall kjøretøy. August – november har imidlertid 
høyere andel passasjerer enn kjøretøy, ukjent av hvilken grunn.

Grafen nedenfor illustrerer antall kjøretøy vs. antall personer på fergestrekningen 
Sykkylven  Magerholm i 2019.

I tillegg til fergeanløp mellom Magerholm og Sykkylven, er det også fergekai i 
Hundeidvik med ferge over Hjørundfjorden til Festøya. 

Trafikktellinger 
Det ble opprettet nye trafikktellingspunkter i 2020. På strekninger som er sam
menlignbare i 2019 og 2020 viser samtlige en høyrere trafikk i 2020.

I Aure i Sykkylven sentrum, var det en markant økning i sommertrafikken 2020.

Figur 13: Husstandens hovedbåt etter region. (KNBF 2018, s. 28)

2018 2019 2020

Båt 329 351 412

Bobil 119 177 211

Sum 448 528 623

Figur 14: Gjestedøgn for småbåthavna og bobilparkeringen i Sykkylven.

Figur 15: Tellinger, fergestrekningen Sykkylven  Magerholm, 2019 
(statensvegvesen /ferjedatabanken)

Figur 16: Sesongdøgntrafikk 2020

Figur 17: Sesongdøgntrafikk Aure 20192020
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Kartillustrasjon med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). 

Tilgjengelig statistikk forteller ikke hvordan reisestrømmene i regionen fordeler 
seg med hensyn til bussturisme, besøk i Verdensarvområdet, Hjørundfjorden etc. 
Til dette krever mer kvalitativ innsikt som vi ikke besitter. 

5.5 Besøkstall attraksjoner /arrangement
Det er p.t. ikke en systematisk årlig innhenting av besøkstall knyttet til arrange
ment, attraksjoner etc. i Sykkylven. Tallene her er innhentet fra aktørene ifm med 
arbeidet med forstudien. Listen er ikke uttømmende.

Antall besøkende på et utvalg attraksjoner i Sykkylven i 2020.

Figur 18: Gjennomsnittlig ÅDT i regionen.

Attraksjon Antall besøkende/gjestedøgn

Sykkylven småbåtshavn 412 båt / 211 bobil

Ikornnes Friluftsbad 4490

Ikornnes Båtforening 520 

Båtfestival en helg i mai/juni 
(Ikornnes Båtforening og Promenaden Mat&Vinhus)

400  1500

Møbelmuseet 972

Sykkylven naturmuseum 818

Sykkylvsdagane (2019) 7000  8000

Brøvøllsfestivalen i Velledalen, 
2 dager (2019)

2500

Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra 
(2019/2020)

15 000

Hundeidvik fotballfestival (2019) 45000
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KAPITTEL 6

ANALYSE MED 
NØKKEL- 
INNSIKTER

6.1 Topp 10 i dag
Hensikten med situasjonsanalysen i forstudien er å trekke ut nøkkelinnsikter som hjelper oss å utvikle en slagkraftig strategi. Først viser vi til noen utfordringer og mu
ligheter og deretter beskrives utvalgte nøkkelinnsikter sammen med vurderinger av noen muligheter og utfordringer som disse representerer.

Aktørene i Sykkylven beskriver reisemålets attraktivitet per i dag slik:

«Topp 10 – «Reason to go and stay»

Ekornes Marina
og Ikornnes
friluftsbad

Sunnmørsalpene - aktiviteter hele året

Sunnmørsalpane Skiarena 
Fjellsætra

Auremarka

Fjell, vann, elv –
naturbaserte
aktiviteter

Møbelhovedstad
- Design
- Arkitektur
- Museum
- Outlet
- Etc.

«Møte med de/det lokale»

Figur 19: Aktørenes ”Topp 10”
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6.2 Utfordringer
• Mange små reiselivsaktører  ingen store rei

selivsmotorer som kan ”dra lasset”
• Begrenset overnattingskapasitet
• Ikke en tydelig profil som ”reason to go”
• Mangler en tydelig aktør som har mandat og 

ressurser (tid og penger) til å ”ta action”
• Få synlige, kommersielle, salgbare produkter/

tjenester i ”hyllene”
• ”Kryssalget” på reisemålet er ikke satt 

i system
• Har flere satsinger som fortsatt er i startgropa 
• Få internasjonale gjester
• Hele regionen har en sesongpreget struktur 

(sommersesong)
• Ikke et interkommunalt samarbeid – 

kun prosjektbaserte tiltak
• Få bedrifter (6) er medlemmer i DÅS på det 

laveste nivå dvs. ikke utvidet visning nasjonalt 
og internasjonalt –resultatet blir liten synlighet 
av Sykkylven i det store bildet.

6.3 Muligheter
• Omstillingsprogrammet med reiseliv som et 

satsingsområde
• Store reisestrømmer i regionen
• Ta en posisjon som ”basecamp” for besøk i  

 Sunnmørsalpene, vinter og sommer
• Hjørundfjorden og Geirangerfjorden som 

UNESCOs verdensarv
• ”Møbelhovedstaden”  en USP
• Fjellsætra som helårs destinasjon
• Et voksende hyttemarked
• Ressurser som lar seg utvikle til natur og 

kulturbaserte opplevelser av god kvalitet

• Trygt og sikkert reisemål – store frilufts
områder

• Økt profesjonalitet og systematisk samarbeid
• Lokale ildsjeler med initiativer som Aure

marka, Bronsevegen, Kyststien og andre både 
eksisterende og nye tiltak/opplevelser

6.4 Nøkkelinnsikter

Sykkylvens utfordringer som reisemål 

• Grunnlag for helårsturisme er begrenset
• Sterke sesongsvingninger 
• Få helårsarbeidsplasser, mange 

sesongansatte
• Få aktører som tilbyr kommersiell 

overnatting
• Ingen helårskonsepter med salgbare 

opplevelser/tjenester

• Utfordringer hos bedriftene
• Trafikkgrunnlaget er for lite for lønnsom 

drift (eks. guidevirksomhet)
• Små og til dels sårbare aktører som er 

avhengig av kombinasjonsdrift/inntekt fra 
andre næringer

• Ressuser i form av tid og penger er 
begrenset (få aktører som må dele på opp
gaver / markedsføring / produktutvikling) 

• Begrenset synlighet
• Sykkylven har ikke en tydelig profil med 

synlige signaturprodukter
• Liten synlighet i digitale medier
• Få aktører som bidrar til profilering på et 

overordnet nivå (DÅS).

Foto: Åsne Folstad
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7.1 Nasjonal reiselivsstrategi 2030
Innovasjon Norge overleverte den nasjonale reise
livsstrategien til Nærings og fiskeridepartementet 
6. mai 2021. Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt 
i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, 
og kommet med forslag til nye løsninger og tiltak 
for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. 
Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte 
eksportinntekter og nærmere 43.000 flere jobber de 
neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal 
reduseres med 50 prosent8. 

Dette er første gang Norge får en nasjonal plan for 
reiselivet. Denne tar utgangspunkt i samhandling og 
samarbeid på tvers av kommuner, forskningsmiljø
er, transportselskaper, fylkeskommuner, kultur
institusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på en 
eller annen måte spiller en rolle i reiselivet. 

Figur 20: Nasjonal reiselivsstrategi 2030

8 Kilde: Nasjonal reiselivsstrategi 2030 

9 Kilde: Nasjonal reiselivsstrategi 2030 

7.2 Premisser for utvikling9

Strategien bygger på tre sentrale premisser; 
Covid19 pandemien med behovet for å understøtte 
gjenoppbyggingen i næringen, Det grønne skiftet og 
Digitalisering. Utvikling av reiselivet både regionalt i 
Møre og Romsdal og lokalt som Sykkylven, vil bygg
es på de samme premissene som er lagt til grunn i 
den nasjonale reiselivsstrategien. 

Den globale pandemien
I mars 2020 erklærte verdens helseorganisasjon Co
vid19 som en global pandemi. Det aller viktigste til
taket for å begrense smittespredning er frem deles, 
over ett år senere, å begrense all form for reisevirk
somhet og sosiale møteplasser. Konsekvensene for 
reiselivet, både i Norge og internasjonalt, har vært 
akutte og overveldende. Reiselivet har vist en enorm 
vilje og evne til å stå på for å holde hodet over vann, 
og samtidig tilpasse seg fortløpende restriksjoner 
og smittevernbestemmelser. 

Det er gjennomført mange prognoser og trendanaly
ser for bransjene i reiselivet og det er konsensus om 
at verden vil se annerledes ut etter virusutbrudd et. 
Hensyn til helse, sikkerhet, klima og lokalsamfunn 
vil gjennomgående prege forbrukertrendene mer 
enn noen gang og føre til varige endringer for flere 
bransjer.

”Build back better”, har blitt et mantra og handler 
om å bygge opp et mer ansvarlig og robust reise
liv. En næring som både er mer tilpasningsdyktig 
for hva som måtte komme, og som i tillegg løser 
viktige samfunnsoppgaver. For næringslivet vil det 
være forventninger om en verdiskaping som går fra 
å være volumbasert til å ha verdibasert. 

Digitalisering
Digitaliseringen foregår på tvers av alle samfunns
sektorer og påvirker både tilbud og etterspørsel, 
produksjons og prosessformer, driftssystemer, 
distribusjon og designløsninger i reiselivsnæring
en. Utviklingen fremmer nye forretningsmodeller 
og endrer kommunikasjonen mellom markeder 
og leverandører og samtalen mellom kundene. 
Digitali seringen påvirker konkurransebildet, ved at 
mellomledd i verdikjedene kuttes og markedsmakt 
forskyves. 

Teknologi som beriker opplevelser og leveranser, 
som utvidet virkelighet (augmented reality), auto
matisering og robotifisering gir endringer i produk
sjon av tjenester og opplevelser. Det innføres stor
dataløsninger for å overvåke og styre utviklingen, og 
for å øke konkurransekraft og bærekraft. At norske 
reiselivsbedrifter lykkes med å ta i bruk avansert 
teknologi, stordata og smarte digitale løsninger, vil 
bli utslagsgivende for bedriftenes lønnsomhet, kon
kurransekraft og vekstevne. En raskere lærings og 
endringstakt og større innovasjonskapasitet vil bli 
viktig, både innad i næringen og i samspillet med 
andre næringer.

Den grønne skiftet
Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn 
innen 2030 og redusere CO2utslippene med minst 
50 prosent. Reiselivsnæringen må forholde seg til 
både internasjonale og nasjonale reguleringer og 
bestemmelser, CO2avgifter og prinsipper for an
svar (den som forurenser må betale). I tillegg kom
mer endringer i forbrukerpreferanser og betalings
villighet når det gjelder grønne valg og reisevaner.

KAPITTEL 7

NASJONALE 
FØRINGER, 
PREMISSER 
OG TRENDER

Foto: Kjell Magnar Berli
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turist” som beskuer alt fra utsiden og historie
fortelling blir viktig.

Et eksempel på denne måten å reise på er frivillig 
arbeid. Mange reiser til ulike deler av verden og 
jobb er som frivillig, både innen eksempelvis ulike 
festivaler og arrangement eller ideelle prosjekter. 
Airbnb trenden illustrerer også behovet og ønsket 
om å bo i mer personlige omgivelser og få kontakt 
med lokalbefolkningen. 

Kulturturisten
Kulturturistene er en av de turistgruppene som vok
ser hurtigst i verden. De er voksne, velbemidlede og 
høyt utdannede. Også flere nordmenn anser seg nå 
som kulturturister. Kulturturistene er dessuten de 
mest innbringende, og legger igjen 14 prosent mer 
enn øvrige turister per døgn. Av de som regnes som 
kulturturister er det kun 3 prosent som har kultur 
som eneste motiv. De fleste ”kulturturister” som 
kommer til Norge er opptatt av kulturopplevelser i 
kombinasjon med naturopplevelser. 

Fleksibilitet og mobilitet 
Det aller viktigste tiltaket for å hindre smittespred
ning under den globale pandemien har vært å be
grense mobiliteten i samfunnet og konsekvenser 

av dette er hybridmøter, hjemmkontor, fleksibilitet 
i skillet mellom jobb og fritid. 

Opplevelsen av god plass vil bli sentralt fremover. 
Digitale løsninger blir nøkkelen for å håndtere 
spredning av ankomster og verdiskaping i tid og 
rom. Aktiviteter vil i større grad måtte planlegges og 
bestilles på forhånd. Det utfordrer flere bedrifter i å 
ta i bruk muliggjørende teknologier. 

Reisearrangører vil få en viktig rolle fremover etter
som det vil være større behov for skreddersøm, god 
informasjon knyttet til reiserestriksjoner i inn og 
utland, samt garantiordninger og fleksibilitet med 
hensyn til endring og avbestilling av reiser. Person
lig service med fokus på individuelle ønsker og be
hov vil være i fokus. 

Sikkerhet og helse 
På kort sikt er det ventet at folk vil foretrekke å rei
se innenfor relativt korte geografiske områder, og 
innenfor land med gode, oversiktlige rutiner. Arbeid
et med å utarbeide en felles europeisk standard for 
smittevern i reiselivet er i gang i EU, og det arbeides 
for at europeisk turisme vil få et fortrinn etter hvert 
som grensene åpnes.

Det stedlige reiselivet må fortsette å redusere di
rekte og indirekte utslipp. Reiselivsnæringen kan i 
tillegg styre sine markedsprioriteringer mot mål
grupper med lavt avtrykk (”high yield  low impact”). 
Det grønne skiftet vil legge tydelige rammer for ut
viklingen fremover. EU har introdusert et klassifise
ringssystem med kriterier for hvorvidt en aktivitet 
kan anses som bærekraftig. Taksonomien vil styre 
tilgang til kapital, både offentlig og privat, og det vil 
være vanskeligere å få finansiering til prosjekter 
som faller utenfor disse vilkårene. 

7.3 Globale trender
I kjølvannet av Covid19 pekes det på en rekke trend
er10. Et utvalg av de trendene vi mener er mest rele
vante for utvikling av Sykkylven er som følger:

Naturbasert reiseliv vokser ytterligere 
Naturbaserte aktiviteter har lenge vært en av de 
raskest voksende formene for turisme, og Norge 
har hatt en viktig posisjon i disse markedene. Denne 
ferieformen er ventet å vokse ytterligere i kjølvan
net av pandemien og at den samtidig vil komme seg 
raskere på beina igjen enn annen reiselivsaktivitet 
som omfatter større grupper, og innendørs aktivitet. 

Utvikling innen teknologi og utstyr har bidratt til at 
flere aktiviteter har kommet til og at flere deltar i 
aktiviteter. Friluftslivet har blitt mer ”sportifisert” 
og fartsfylt, og behovet for tilrettelegging og guiding 
øker. Det er også en bevegelse i landbruksrelater
te ferier, eksempelvis relatert til aktiviteter som å 
så/høste og lære håndverk og tradisjoner; såkalte 
natur forsterkende aktiviteter. 

10 Kilde: Nasjonal reiselivsstrategi 2030

Nisjeturisme 
Nisjeturisme er en annen viktig trend som handler 
om besøkende som velger destinasjon basert på 
spesifikke interesser, hobbyer og /eller tilknytning 
til et eget miljø. Eksempelvis toppturer på ski, de
sign, sportsfiske, kajakkpadling, yoga, vikinghistorie 
etc. 

Ansvarlighet og ”slow tourism” 
Økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar i næ
ringslivet gjenspeiles også i forbrukermarkedet. 
Flere oppgir å ha fokus på klimaavtrykk, sosial 
merke vareprofil og valg av sertifiserte bedrifter. 
Dette gjelder både internasjonalt og gjenspeiles i 
det norske markedet. 

”Slow tourism” er ventet å bli styrket som følge av 
pandemien. I dette ligger et ønske om å komme 
tettere på lokalsamfunn som besøkes, lengre opp
holdstid og færre småturer. Dette innebærer også at 
det kan bli aktuelt for flere å ta et lengre opphold på 
eksempelvis 4 6 mnd, eksempelvis kombinert med 
”hyttekontor” og gjesteskolegang for barna. 

”Slow food” handler om autentiske matopplevelser. 
Lokale råvarer, mattradisjoner og historien bak rå
varene og leverandørene er sentrale verdier. Kon
septer som ”fra jord til bord”, ”fra beite til bord”, 
”farm to fork” og lignende begrep beskriver trenden. 

”Slow travel” ligger også i dette. En undersøkelse fra 
Expedia viser at 22 % forventer å reise mer med bil 
enn før pandemien. Det kan tenkes at bilturisme får 
en renessanse fra de delene av Europa der avstand
ene til Norge er overkommelige.

Måltidsopplevelser spesielt – mat med 
høy opplevelsesverdi
Det er en økende interesse for lokalmat, både fra 
forbrukers ståsted og aktører på markedet. Lokale 
innbyggere har fått øynene opp for de matskatter 
som eksisterer i nærområdet, og det er flere turister 
som søker måltidsopplevelser og/eller lokalmat. 
Disse gjestene vil ikke bare ha mat til å bli mett av, 
de ønsker en matopplevelse. En matopplevelse kan 
sies å være god mat med opplevelsesverdi, me
ningsfulle måltider, unike menyer i en unik setting, 
lokalt og bærekraft, matkultur og troverdighet.

Historiefortelling
God historiefortelling oppleves som mer personlig 
og unik enn bilder av steder og utsikt på destina
sjonen. Historiefortelling utfordrer avsenderen til å 
se destinasjonen med nye øyne, og til å fortelle his
torien som formidler stedets egenart og treffer noen 
nerver hos gjesten.

Historiefortelling er både et markedsføringsverktøy 
som handler om å fange oppmerksomheten om et 
sted og vekke reiselyst, og et verktøy i produktutvik
ling. 

Historiefortelling kan også være en rød tråd gjen
nom hele kundereisen. I årene som kommer vil 
markedsinnhold og kundeopplevelsen i enda stør
re grad handle om å formidle de gode og nære his
toriene som berører kunden. 

Møte med det lokale
Flere ønsker å involveres på reisemålet som deltids
innebygger, snarere enn å være en ”sightseeing

Foto: Sykkylven kommune v/Mandy Häger

Foto: Åsne Folstad
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KAPITTEL 8

VISJON OG 
AMBISJONER

Reisemålsprosessens Fase 1 er et innledende arbeid 
der vi har sett på grunnlag og potensial for en videre 
satsning. I fase 2 må man gå dypere inn i muligheter 
og problemstillinger og lage en felles, forankret mas
terplan (en helhetlig strategi) for utviklingen. Man må 
altså jobbe videre og bli enige om en felles visjon for 
Sykkylvens utvikling som et attraktivt og bærekraftig 
reisemål. 

8.1 Forslag til visjon og profil 2026

Visjon: Må taes opp til diskusjon i fase 2.

I 2026 er Sykkylven, ved foten av Sunnmørsalpane, 
førstevalget for gjester som ønsker en kombinasjon 
av kultur og naturbaserte opplevelser. Gjestene set
ter pris på vår lokale kultur, vår gjestfrihet, våre lokale 
matopplevelser og våre tilrettelagte opplevelser både 
på fjell og fjord, i en natur i verdensklasse. Resultatet 
er økt bolyst og økt lokal verdiskaping. 

8.2 Bærekraft 2026
Sykkylven som reisemål har fokus på utvikling av bæ
rekraftige bedrifter som både er lønnsomme, har he
lårige arbeidsplasser og tilbyr meningsfulle opplevel
ser forankret i det stedlige ressursgrunnlaget. 

8.3 Ambisjoner og mål
Ambisjoner, mål og målgrupper må diskuteres og jus
teres i reisemålsprosessens fase 2. Punktene under 
er ment som innspill til dette:

• Reiselivsnæringen skal bidra til å bygge et godt, 
livskraftig lokalsamfunn gjennom å ivareta både 
natur, kultur og lokal lønnsomhet.

• Utvikle reiselivsnæringen slik at det gir mulighet 
for helårsdrift og helårs arbeidsplasser

• Utvikle nye og forbedre eksisterende tilbud som 
øker Sykkylvens attraktivitet som reisemål

• Økt lokal verdiskaping som et resultat av både 
helårsdrift og nye attraktive tilbud/opplevelser/
tjenester

• Samarbeid mellom de lokale aktørene settes 
i system (markedsføring, kryssalg, konsept
utvikling etc.)

• En godt fungerende destinasjonsledelse, hvor 
private og offentlige aktører samarbeider om 
utviklingen

• Rett gjest  på rett sted  til rett tid. Ha kontroll 
på ressursene og sikre en bærekraftig utvikling.

• Utarbeide en helhetlig og langsiktig Masterplan 
som ligger til grunn for utviklingen av Sykkylven. 
Forankret både hos aktørene og hos politisk og 

administrativ ledelse i kommunen.
• Kunnskapsbasert utvikling gjennom økt 

kompetanse og profesjonalitet hos aktørene.

8.4 Strategiske innsatsområder
• Styrke Sykkylvens posisjon som utgangspunkt 

for naturbaserte opplevelser i Sunnmørsalpene.
• Utnytte Sykkylvens posisjon som ”møbel

hovedstaden” i produkt og konseptutvikling
• Utvikle kommersielle opplevelseskonsepter 

basert på aktive naturopplevelser, kultur
historien, design og møbeltradisjonene og møte 
med det lokale (mat, mennesker, dyr, festivaler 
etc). 

• Prioritere tiltak som bidrar til økt oppholdstid 
(timer, dager) i Sykkylven (eks. ny overnattings
kapasitet, gode spisesteder, familieaktiviteter, 
trivelig sentrum … ). 

• Sykkylven som attraktiv kommune for fritids
boligbygging.

• Kunnskapsbasert utvikling, økt profesjonalitet, 
og systematisk samarbeid som en forutsetning 
for den videre reisemålsutviklingen.

• Kapitalisere på tilreisende som har Verdens
arvområdet og Hjørundfjorden som hoved
reisemål.

Foto: Per Magne Drotninghaug
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8.5 Målgrupper 2026 
Overordnet har Destinasjon Ålesund & Sunnmøre 
ansvar for profilering av regionen og har dermed 
identifisert målgrupper for en felles satsing. Innen
for disse overordnede rammene må Sykkylven selv 
utvikle sine stedlige ressurser til opplevelser/pro
dukter hvor man setter kundens ønsker og behov i 
fokus. 

Å bruke et verktøy kalt personasmetodikken inne
bærer å bruke en metode for å beskrive og få en dy
pere innsikt i kunders behov og motivasjon. Perso
nas er arketyper skapt etter inngående observasjon 
av potensielle og faktiske brukere. Det er kundety
per forstått i kontekst. 

En persona er tenkte personer som man selv dikte
rer, men som bærer typiske behov og karakteristika 
for sine målgrupper. Man har i løpet av forstudien så 
smått begynt å se på en slik arbeidsmetode og har 
benyttet seg av de strategiske verktøyene som Nord
Norsk Reiseliv har utviklet til dette formålet. Bl.a. 
har man utviklet et personasgalleri som beskriver 
kundene og deres behov, utfra ”reason to go”. 

Overordnet kan man se at det for Sykkylven handler 
om gjester som er opptatt av:

Spektakulært landskap og naturlig påfyll. Vakker 
natur i kombinasjon med aktiviteter som sykkel, 
vandring, fiske, ski og toppturer. Spennings og ak
tivitetsnivå styres ut ifra hvilke type personas som 
skal nås, og derigjennom også budskapet. Person
typer: Aktive, både nybegynnere og de som ønsker 
mer utfordrende aktiviteter, vennegrupper og fami
lier. Eksempelvis naturinteresserte som vil oppleve 
Sunnmørsalpene sommer som vinter.

Attraksjonsbesøkere. Kjente stedsnavn og attrak
sjoner er hovedmotivet for besøket. Persontyper er 
de som kommer for å se og oppleve kjente attrak
sjoner og unike fenomen som Jugendbyen Ålesund 
eller UNESCOS verdensarv Geirangerfjorden.

Gjester innenfor kultursegmentet som har en spesi
elt interesse for design generelt og møbler spesielt. 
Gjerne i kombinasjon med naturbaserte opplevelser.

I forstudien ble det gjennomført et arbeidsmøte hvor 
man diskuterte valg av personas for Sykkylven. Det
te arbeidet må det jobbes grundigere med i fase 2.

FFaammiillyy  mmeemmoorryymmaakkeerr
(Familie)

NNaattuurree  lloovveerr
(Naturelsker)

WWeellllnneessss iinndduullggeerr
(Velvære)

CCuullttuurree lloovveerr
(Kulturelsker)

BBuucckkeett lliisstteerr
(Bucketlist)

FFrriieennddsshhiipp bboonnddeerr
(Vennetur)

RRoommaannttiicc iinndduullggeerr
(Romantisk)

TTeeaamm  bbuuiillddeerr
(Teambygging)

JJuubbiilleeee ppllaannnneerr
(Jubileum)

LLeeaavvee--nnoo--ttrraacceerr
(Økosofisk)

FFiirrsstt  ttiimmeerr
(Nybegynner)

AAddrreennaalliinnee kkiicckkeerr
(Adrenalin)

EExxppeeddiittiioonn ppllaannnneerr
(Ekspedisjon)

OOuuttddoooorr aaddvveennttuurreerr
(Yte-Nyte)

NNaattuurree  ssppeecciiaalliisstt
(Passion Blå)

SSppoorrtt  eevveenntteerr
(Trening)

SSllooww ttrraavveelllleerr
(Slowtravel)

WWeellllnneessss ssppeecciiaalliisstt
(Passion Gul)

UUnnpplluuggggeerr
(Stressless)

LLooccaall iinnssiiddeerr
(Locallife)

CCuullttuurree ssppeecciiaalliisstt
(Passion Rød)

HHeerriittaaggee  eexxpplloorreerr
(Kulturarv)

MMooddeerrnniisstt
(Intellektuelle) 

EEppiicc sseeeekkeerr
(Episk)

Togetherness
(Tid i lag)

Outdoors
(Ut i naturen)

Your time
(Tid til deg)

Culture
(Inn i kulturen)

Icons
(Må ses) 

MMåållggrruuppppeerr  oogg  ppeerrssoonnaass

Figur 20: Kilde: NordNorsk Reiseliv

Foto: D. Johansen

Foto: Per Magne Drotninghaug

Foto: JFF Norges Jeger -og Fiskeforbund
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KAPITTEL 9

ANBEFALINGER 
FOR FASE 2

9.1 Politisk behandling
Utarbeidelsen av denne forstudien er et første steg på veien til en helhetlig og 
langsiktig utvikling. Videre må rapporten fra forstudien legges frem til politisk 
behandling for et evt. vedtak om en videreføring av reisemålsprosessen i en 
fase 2/masterplan. 

9.2 Organisering av fase 2
Forstudien inngår som første del av en arbeidsmetodikk der det jobbes med rei
semålsutvikling i tre faser som vist i figur 21. I denne forstudien har det blitt 
kartlagt både utfordringer og muligheter for utviklingen av reiselivet i Sykkylven.

Arbeidsmetodikk og beslutningspunkter i reisemålsutviklingsprosessen, gjen
nomføres i henhold til Håndbok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge.

I kommunikasjonen av hva som skal gjennomføres videre i en fase 2 skal det 
legges vekt på følgende: 
• Få frem hva som er de konkrete leveransene i fase 1, fase 2 og fase 3 

i reisemålsutviklingsprosessen.
• Det må pekes på hva/hvordan dette arbeidet (som skal gjøres i en fase 2) 

skiller seg fra andre utviklingsprosjekter i kommunene/i regionen/  
i nettverkene.

• Det er viktig å være mest mulig konkret i beskrivelsene av de ulike 
hovedaktivitetene som inngår i fase 2.

9.3 Konklusjoner og veien videre
Reiselivet var i en rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt før Koro
napandemien traff Norge i mars 2020. Det forventes nå en gradvis normalisering 
av reisemulighetene i løpet av 2021, mens 2023/2024 er en sannsynlig tidshori
sont for å nå 2019nivå totalt sett ifølge internasjonale analyser. 

I omstillingsprogrammet for Sykkylven er utarbeidelse av en Masterplan fase 2 et 
av tiltakene i handlingsplanen for 2021.

Begge disse forholdene tilsier at det er rett timing for at Sykkylven nå setter seg 
felles mål og legger en strategi for utviklingen av reiselivet i kommunen. Det er 
imidlertid viktig at aktørene lokalt har vilje til et felles, langsiktig løft. Et ram
meverk for langsiktig utvikling (Masterplanen) vil gi en felles plattform for både 
private og offentlige aktører, adressere og realisere de produkt, kompetanse og 
infrastrukturtiltak som er sentrale eller kritiske, og tilrettelegge for forpliktende 
avtaler som sikrer gjennomføringsevnen.

Fase 1 i en reisemålsprosess etter Innovasjon Norges Håndbok skal avklare for
utsetninger og ressursfundament for å gå videre til Fase 2.

• Er det et potensial?
• Er det vilje? 

På et reiselivsfaglig grunnlag mener Mimir at det første spørsmålet kan besvares 
med ja, mens vi på det andre spørsmålet må vise til at det per i dag er svært få 
kommersielle aktører som har reiseliv som sitt hovednæringsområde. Vi ser to 
mulige alternativer for veien videre:
Alt 1:  Det er ønskelig å gå videre i en fase 2 og utarbeide en helhetlig 
 strategi/Masterplan.
Alt 2:  Man avventer oppstart av en Masterplanprosess, men utarbeider en 
 handlingsplan for enkelte satsinger som kan utredes nærmere. Samtidig  
 jobber man systematisk med utvalgte oppgaver gjennom Reiselivsforum. 

En samlet styringsgruppe for forstudien anbefaler alternativ 1, dvs at man går 
videre i en fase 2. 

Figur 21: Reisemålsutviklingsprosessen består av 3 faser (Kilde: Innovasjon Norge).
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innhenting av kundeinnsikt i regionen f.eks. besøkstall, om gjestenes ”reason to 
go ”etc. Et av tiltakene bør være å utarbeide et enkelt system for innhenting og 
deling av innsikt. 

Lage et internt ”årshjul” for aktørene med datofestede møteplasser med både 
faglig og sosialt innhold. Samarbeid med Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og 
evt. andre om å tiltre kompetansetiltak som blir iverksatt.

En mulighet er å arrangere en studietur for å lære av andre reisemål som ligner, 
og som har overføringsverdi. Slike turer styrker nettverket både mellom private 
og offentlige aktører, virkemiddelapparatet og kommunal ledelse (administra
sjon/politisk). I tillegg gir det ny kunnskap og ny kompetanse.

Tilrettelegge for næringsutvikling gjennom å skape arenaer hvor gründere, 
ildsjeler, kommersielle aktører møtes. Koble lokale næringsaktører med nye 
aktører utenfra som ønsker å vurdere og iverksette nye initiativ.

9.5 Ad internkommunikasjon i fase 2
God intern kommunikasjon (dvs. blant næring, aktører, involverte og berørte) og 
god ekstern kommunikasjon (dvs. i lokalsamfunnet, i regionen) om prosessen 
er viktig for forankringen av strategien. Særlig viktig er det med en politisk for
ankring i kommunen.

Kommunikasjon er omtalt i Håndbok for Reisemålsutvikling i et eget kapittel med 
konkrete anbefalinger til hvordan dette kan gjøres. Det er prosjekt organisasjonen 
som må tilrettelegge og gjennomføre tiltak for god kommunikasjon i fase 2, og det 
må settes av ressurser også til dette i budsjetteringen av denne fasen.

9.4 Anbefalte hovedaktiviteter fase 2

HA 1: Ambisjonsnivå for utviklingen
Denne hovedaktiviteten skal foredle forslagene fra fase 1 og endelig avklare den 
visjon, de ambisjonene og målsetningene som utgangspunkt for videre diskusjon 
av visjon/mål, se kap. 8. Det vil i denne fasen også være viktig å finne identiteten 
til Sykkylven slik at man kan spisse produktutviklingen og kommunikasjonen. Et 
videre arbeid med å utvikle en ”personaskolleksjon” for Sykkylven inngår i denne 
hovedaktiviteten. 

HA 2: Innfallsporten til Sunnmørsalpene
Sykkylven har en geografisk sentral beliggenhet midt i ”smørøyet” for opplev elser 
i Sunnmørsalpene og har alle forutsetninger får å ta en posisjon som innfallsport 
og hub for natur baserte opplevelser i fjellene både sommer og vinter. Det må 
fokuseres både på fysisk tilrettelegging for vandring, sykkel, ski og toppturer 
og utvikling av tjenester som guiding, utleie av utstyr, transport etc. Identifisere 
Sykkylvens ”signatur fjelltur” dvs finne identiteten til fjellet og målgruppene man 
ønsker å tiltrekke seg  kan man feks bli best på familiesegmentet? 

HA3: Konseptutvikling og nye sesonger
Det legges til rette for at både eksisterende og evt. nye tilbydere skal lykkes med 
å ta et felles grep for å fornye seg og utvikle flere attraktive konsepter for å fylle 
årshjulet og etablere nye sesonger. Dette må ses i sammenheng med valg av 
målgrupper og personas.

I tillegg er det noen initiativ som enten bør utredes nærmere eller revitaliseres:
• Være en pådriver ifm den videre utredningen av Auremarka se pkt 4.4.
• En tilrettelagt tilgjengelighet til kysten/fjorden vil styrke Sykkylvens posisjon 

som opplevelsesregion for ”fjord&fjell” opplevelser. Kyststi initiativet se pkt 
4.4 bør derfor utredes nærmere og nye spennende formidlingskonsept  
bør vurderes. Hvordan samarbeide med møbelindustrien, designmiljøet 
i Sykkylven og andre innen kunst og kulturmiljøet til et slikt initiativ? 
En natursti med fokus på design? Folkehelse bør være en tilnærming 
til prosjektet, noe som kan bidra til å utløse midler både til utredning 
og påfølgende realisering. Må ses i sammenheng med andre lokale ruter 
slik at man bla. kan få et sammenhengende sykkelrutenett.

• Designvegen se pkt 4.4, er et unikt konsept for denne regionen. 
Konseptet bør imidlertid revitaliseres og spisses mot valgte målgrupper. 

Nye opplevelser og tilbud bør utvikles sammen med både kunst og kultur 
aktører og møbel og designmiljøet lokalt i Sykkylven. 
Det er behov for helårsopplevelser og ”Designvegen” gir nettopp en slik 
mulighet gjennom å koble design/kunst&kultur med måltidsopplevelser. 

• Det kan åpne seg muligheter for ”småskala” cruiceanløp til kaianleggene  
i Sykkylven. Vurdere konsepter som er egnede, for eksempel sail&ski,  
sail&bike, designcruice.

HA 4: Mulighetsstudie for Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsætra
Fjellsætra er et viktig rekreasjonsområde både for lokalbefolkningen, tilreisende 
og deltidsinnbyggere i fritidsboliger. Området er i ferd med å bli et populært 
hytteområde og flere hyttefelt er under utbygging. Sunnmørsalpane Skiarena har 
i mange år hatt en solid drift av skianlegget og ønsker å ta del av den videre ut
viklingen av Fjellsætra. Det er nå behov for å se på nye utviklingsmuligheter i et 
helårsperspektiv. Å vurdere et samarbeid med Strandafjellet inngår her. 

Skiarenaens status som et viktig reiselivsprodukt for hele regionen tilsier at det 
bør gjennomføres en mulighetsstudie som egen hovedaktivitet i fase 2. Dersom 
man finner det hensiktsmessig, med tanke på sesongstrukturen til skianlegget, 
kan dette tiltaket igangsettes allerede sommeren 2021. 

HA 5: Fremtidig ledelse og utvikling av reisemålet
Intensjonen er å finne en hensiktsmessig løsning, både organisatorisk og finan
sielt, for en fremtidig ledelse og utvikling av Sykkylven som reisemål. Hvem skal 
ta ansvar for å gjennomføre reisemålsstrategiens fase 3; ”Fra ord til handling”? 
Oppgaver, ansvar og roller omfatter både:
• Utvikling
• Markedsføring og andre tiltak i samarbeid med Destinasjon 

Ålesund & Sunnmøre.
• Vertskap

HA 6: Inspirasjon og innovasjonskultur
Målet med denne hovedaktiviteten er å løfte ”minimumsnivået” av innsikt og 
kunnskap blant alle aktører som bidrar til leveranser til gjester på reisemålet. I 
tillegg skape en økt bevissthet i lokalbefolkningen og politikere om betydningen 
av reiseliv som lokal verdiskaper og lokalsamfunnsbygger.

Det har under arbeidet med forstudien vist seg at det er behov for en systematisk 

Foto: Naturmuseet
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