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Forord
De to kommunene Åfjord og Roan på Fosen i 
Trønde lag ble slått sammen til en ny felles kommu-
ne med navnet Åfjord den 1.1.2020. Det er den nye 
kommunen som står bak denne strategien. 

Masterplanen er en helhetlig langsiktig strategi for 
utvikling av reiselivets potensial i hele den nye kom-
munen og gjennom hele året, derav Masterplanens 
navn ”Hele Åfjord hele året”. 

Strategifasen har vært gjennomført i perioden 
januar 2019 til mars 2020 og bygger på analyser 
og anbefalinger fra forstudien, jfr. ”Åfjord hele året 
– Reisemålsutvikling, sluttrapport forstudien/ - 
Fase 1, sept. 2018”. Utviklings selskapet Åfjord 
Utvikling as har vært prosjekt eier og prosjekt-
ansvarlig. Rådgivningsfirmaet Mimir AS har hatt 
prosjektledelsen ved Bård Jervan og Ingrid Solberg 
Sætre. 

Styringsgruppen for reisemålsprosessen har vært 
sammensatt av representanter fra både næring og 
kommune og med geografisk spred ning fra hele 
den nye sammenslåtte kommunen. 

Styringsgruppens mandat har vært selve strate-
giarbeidet. Styringsgruppens medlemmer påtar 
seg ingen økonomiske forpliktelser for hverken 
prosessen eller det videre arbeidet. 

Styringsgruppen stiller seg kollektivt bak den 
framlagte reisemålsstrategien (Masterplanen) og 
under streker viktigheten av at planen gjennomføres 
etter intensjonene. 

Styringsgruppen har derfor vedtatt at prosessen 
skal tas videre til neste fase – ”Fra ord til handling”. 

Åfjord Utvikling som prosjekt eier er ans varlig for 
vid ere oppfølging slik at finan  s iering og realisering 
av neste fase skjer. På styringsgruppens siste møte 
i fase 2 (17. mars 2020) nedsettes en arbeidsgrup-
pe. Denne gruppens mandat er å sikre den viktige 
overgangen mellom de to prosjektfasene og å støtte 
Åfjord Utvikling i deres oppfølgingsansvar.

Gjennomføringsplaner (”Fra ord til handling”) og 
finansieringsmodeller for den neste fasen vil bli ut-
viklet som egne dokumenter. Dette er i tråd med 
faseinndelingen som beskrives i Innovasjon Norges 
håndbok for reise målsutvikling. 

Styringsgruppen vil takke alle som i ulike sam-
menhenger har bidratt til gjennomføringen av dette 
viktige arbeidet for at reiselivet skal utvikles på en 
bærekraftig måte i ”Hele Åfjord hele året”. 

Åfjord, 17. mars 2020
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Styringsgruppen for Masterplan 2020-2025: 
Hele Åfjord hele året

Politisk behandling
Kommunens politiske og administrative ledelse har 
deltatt aktivt i strategiprosessen, jf. styringsgrupp
ens sammensetning, og politiske utvalg har blitt 
orientert om status og fremdrift underveis.

Etter at styringsgruppen for prosjektet vedtok 
Master planen den 17. mars 2020, ble endelig ver
sjon av strategidokumentet oversendt Åfjord kom
mune for politiske behandling. Rådmannens inn
stilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 
den 2. april 2020.      

Vedtak Åfjord kommune v/kommunestyre, 
2.4.2020, Saksnr. 19/20 Masterplan 2020 – 2025: 
Hele Åfjord – hele året

Åfjord Kommune finner at den fremlagte Master
planen for Åfjord gir et godt grunnlag for utvik
ling av Åfjord som reisemål og at den samsvarer 
med kommunens egne målsettinger for reiselivs
utviklingen. Kommunestyret slutter seg derfor til 
plan ens hovedtrekk, og anbefaler at den legges 
til grunn for fremtidig planlegging og behandling 
av saker som berører utviklingen av Åfjord som 
reisemål.

Foto: Cecilie Kristiansen
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Plattform 
Utgangspunktet for denne strategien er ønsket om å skape et helårig, attraktivt 
og bærekraftig reiseliv i hele nye Åfjord kommune tuftet på både natur, kultur, 
historie og levende bygder.

Med levende bygder menes lokalsamfunn som skap er verdier og har et sterkt 
engasjement for egen utvikling. Det gir i seg selv grunnlag for en bredere sats-
ning enn steder som bare har natur eller kultur, eller som mangler livskraftige 
bygder og levende lokalsamfunn. Dette er sentralt for å kunne utvikle reiselivet til 
en helårig næringsvei som gir helårige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter. 

Derfor heter også strategien Hele Åfjord hele året. Åfjord skal utvikle denne 
plattformen og bli en attraktiv helårig destinasjon og ta en tydelig posisjon i ut-
viklingen av reiselivet i Trøndelag. 

Fundamentet så langt er både reisemålets posisjon innen havfisketurisme, det 
som er skapt av aktør ene rundt Stokkøya-miljøet/Bygda 2.0/Stokksund og den 
posisjonen som Åfjord har som en attrak tiv kommune for hytte- og friluftsliv.

Potensial
Reiselivet i Trøndelag er inne i en positiv utvikling med mange initiativ og sats-
ninger, og får i mange sammenhenger sin del av den veksten Norge som turist-
land nå opplever. Likevel, Trøndelag står for knappe 7-8% av norsk turisme, og 
Fosen for en svært liten andel av det igjen, dvs. 3% av de samlede kommersielle 
overnattingene i Trøndelag. Slik sett er Åfjord en utfordrer som ikke ligger inntil 
store etablerte reisestrømmer eller besitter ”må se” attraksjoner/steder.

Ser man Trøndelag i det store bildet der det er spektakulær natur og natur-
fenomener som trekker tur ister, blir regionen liggende midt mellom landets 
to mest attraktive turistregionener, nemlig Fjordene og Nord-Norge. Store de-
ler av turisttrafikken stopper bare på Røros og i Trondheim (primært for å se 
Nidarosdomen) på veg mellom disse to etablerte turisttregionene.

Tar man i stedet utgangspunkt i det som er menneskeskapt – herunder historie, 
kultur, musikk, landbruk, matkultur, fiskerier, gründerskap, teknologi, innova-
sjon og skapertrang blir bildet for Trøndelag annerledes. Og det er i dette bildet 

Trønde lag på mange måter allerede har sin attraksjonskraft og hvor energien for 
videre vekst finnes. Med eksempelvis både lokalmat, måltidsopp lev elser, festiva-
ler, arrangementer og historiske bygg/steder som viktige trafikkbyggere. Samti-
dig er Trondheim Norges teknologihovedstad, med betydelig engasjement innen 
fagområder som bidrar til en nødvendig grønn omstilling. I det menneskeskapte 
ligger også Åfjord sitt potensial og mulighetsrom som reisemål, - og man må 
spille med i de satsninger som vil utvikle Trøndelag som attraktiv opplevelsesre-
gion i årene som kommer. 

Perspektiv
FN’s bærekraftsmål er i ferd med å bli en premiss både for hvordan reiseliv og 
andre næringer må utvikles i et bærekraftig perspektiv. Det handler både om ev-
nen til å skape vekst, verdiskaping og sysselsetting, evnen til å møte utfordringer 
som følger av omstillingsbehov (digitalisering, nye markeder, nye kundebehov, 
klimautfordringene, m.m.) og evnen til å håndtere den veksten som skapes på 
en god måte. Framtidsrettet turisme må bli og forbli et gode for de bygdene og 
lokalsamfunnene der den økte aktiviteten kommer og forankrer seg.

Derfor har denne strategiprosessen konkludert med at Åfjord skal igangsette ar-
beidet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål i regi av Innovasjon Norge. 
Dette blir en sentral og konkret aktivitet i neste fase ”fra ord til handling”. 

Prosess
Alle vellykkede destinasjoner i verden er bygd opp over tid, ”stein på stein”. Det 
fins ingen ”quick fix” for å utvikle gode verdiskapende reisemål. En grunnleg-
gende premiss for suksess er enighet om mål og retning. Det er alltid mange 
aktører og beslutningstakere involvert i dette, og derfor viktig å skape strategier 
som viser muligheter og skaper engasjement. Turisme er både næring, møter 
mellom mennesker og gjester som kommer på besøk til våre bygder og lokal-
samfunn. Det krever både vilje og ressurser å satse på reiselivsutvikling. Derfor 
er det viktig å bruke tid på å finne gode felles strategier, - som får oppslutning i 
både næringsliv, kommunesektor og lokalsamfunn.

KAPITTEL 1

ANSLAGET – HELE ÅFJORD HELE ÅRET
Om plattformen, potensialet, perspektivet og prosessen
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KAPITTEL 2

REISEMÅLSUTVIKLING
Om den strategiske reisen frem til en Masterplan for Åfjord 2025

Begrunnelse
Reiselivet har allerede positiv betydning for lokalsamfunnsutviklingen i Åfjord, 
men det er potensial for vekst. Næringen gir allerede viktige arbeidsplasser og 
bidrar til verdiskaping, både direkte og indirekte i den lokale økonomien, men det 
er potensial for større effekter.

Vellykket satsing på reiseliv bidrar til et positivt omdømme og økt bostedsattrak-
tivitet, som også er viktig verdiskaping. Det understøtter kommunens satsninger 
på økt bolyst med nye arbeidsplasser for nye generasjoner. Det bidrar til sterkere 
lokal identitet og økt stolthet over eget hjemsted.

En grunnleggende premiss er at utviklingen er bære kraftig i et langsiktig per-
spektiv. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale 
verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, – og skape virksomheter 
som er økonomisk levedyktige.

Dette er bakgrunnsbildet for det langsiktige arbeid et med reisemålsutvikling i 
Åfjord som både næringslivet og kommunen står bak.  

Rammer og definisjoner
Det er den nye sammenslåtte kommunen Åfjord (tidligere Åfjord og Roan kom-
muner) på Fosen i Trøndelag som er reisemålets geografiske område.

Strategien konsentrerer seg primært om den delen av etterspørselen som kan 
påvirkes, ofte kalt det opplevelsesbaserte reiselivet – først og fremst knyttet til 
ferie  og fritid, men hvor kurs  og konferanser, arrangementer, festivaler og be-
lønningsreiser også inngår.

Reiselivets vesen krever at det offentlige og det private samspiller. Suksess bi-
drar ikke bare til nærings utvikling og arbeidsplasser, men også til levende byg-
der og lokalsamfunn både for de som bor der og for de som kommer på besøk. 
Denne tilnærmingen er gjennomgående i Masterplanen.

Metode og verktøy
Reisemålsprosessen for Åfjord har fulgt Innovasjon Norges program for bedre 
reisemålsutvikling, jfr. ”Håndbok for reisemålsutvikling”. Prosessen end er opp 
i et overordnet, strategisk dokument som beskriver et felles og langsiktig ram-
meverk (kalles gjerne en reisemålsstrategi eller Masterplan) for utviklingen av 
Åfjord som reisemål i et produkt / markedsperspektiv.

En reisemålsprosess består av tre faser: 
Fase 1: Forstudien som omfatter en situasjons  og mulig  hetsanalyse og som  
 også avklarer forutsetningene for et ev. videre arbeid

Fase 2: Hovedprosjektet der det utarbeides en helhetlig strategi 
 (reisemålsstrategi eller Masterplan)

Fase 3: Gjennomføringsfase, dvs. der prosessen skal gå ”Fra ord til handling”.

Page 1 of 1WebInnsyn utskrift

26.02.2020http://kart.fosen.net/webinnsyn/Content/printOther.asp?Left=506457.37209803925&Bottom=7071163.35758824&Right=610957.360588226&Top=7143363.303862744&Width=2075&Height=1434&ThemeFlags=AAAABIABIAJMBCEBCAAOPPHAAAAAAAAAAA&DisplayFlags=PBOPAPPNNPPPPPPP...Illustrasjon 1: Kart over nye Åfjord kommune på Fosen i Trøndelag
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Reisemålsstrategien skal først og fremst dekke de innsatsområdene der det er 
hensiktsmessig at aktørene samarbeider om tiltak som gir bedre rammer for 
utviklingen både på bedriftsnivå og på destinasjons  og kommunalt nivå. Den-
ne strategien omfatter hele Åfjord kommune, og beskriver hvordan aktørene i 
fellesskap kan skape og håndtere videre vekst på en god måte. En slik strategi 
er ikke juridisk bindene etter plan  og bygningsloven. For at strategien skal ha 
effekt må alle parter følge den opp i sine egne prioriteringer, både i bedriftene 
og i kommunen.

Den sterke sammenhengen mellom et godt sted å både bo og besøke, 
sammen med juridiske roller som planmyndighet, produkteier, rammesetter 
og beslutningstaker gjør kommunen til en sentral ak tør i reisemålsutvikling. 
Åfjord kommune blir derfor en viktig aktør i gjennomføringen av strategien i 
neste fase – ”Fra ord til handling”.

Forankring og prosess
Fase 2 er gjennomført i perioden fra januar 2019 til mars 2020 og bygger på 
forstudiens analyser og anbefalinger, jfr. ”Hele Åfjord hele året – Reisemåls-
utvikling, sluttrapport forstudien/Fase 1”. 

Det har vært et bevisst valg fra Åfjord Utvikling å gjennomføre en felles reise-
målsprosess for hele nye Åfjord kommune som en del av kommunesammen-
slåingen, dvs. gi den nye kommunen en felles plattform for å satse på denne 

næringen.

Det har vært tilrettelagt en bred, åpen og inkluderende prosess hvor nærings-
aktører, ressursmiljøer og samarbeidspartnere har blitt invitert til å bidra både 
gjennom deltakelse i egne arbeidsgrupper og/eller gjennom direkte dialog. For å 
sikre lokal forankring og for å benytte eksisterende lokal kompetanse er meste-
parten av utredningsarbeidet i fase 2, gjennomført med lokale ressurser. Videre 
har styringsgruppen hatt deltakelse fra både administrasjon og politikk i de to 
tidligere kommunene.

Masterplanen for Åfjord er basert på et omfattende analysearbeid, bred bak-
grunnskunnskap og inn  henting av spesifikk og relevant informasjon. Samlet har 
dette skapt prosessen og veien frem til en felles utviklingsstrategi for reiselivet 
som hele den nye kommunen nå 
står bak.

Organisering
Næringsutviklingsselskapet Åfjord 
Utvikling as er prosjekteier og har 
ledet en bredt sammensatt styr-
ingsgruppe bestående av både 
næringsaktører, samt administra-
tiv og politisk ledelse fra kommu-
nen (se oversikten på side 3). Råd-
givningsfirmaet Mimir as har vært 
engasjert som prosjektleder i både 
fase 1 og fase 2. I tillegg har Ingrid 
Langklopp (Bygda 2.0) og Stian 
Nilsen (Åfjord Utvikling) hatt an-
svar for utredningsarbeid knyttet 
til et antall hovedaktiviteter. Fase 2 
har bestått av hele ti hovedaktivi-
teter hvor fem organiserte arbeidet 
med egne arbeidsgrupper.  

Det har i løpet av reisemålsproses-
sens fase 2 blitt gjennomført fem 
styringsgruppemøter, samt en stu-
dietur til Sunnhordland. 

Foto: Mimir as

Illustrasjon 2: Reisemålsprosessen etter Innovasjon Norges metodikk 
(Kilde: Innovasjon Norges håndbok).

Fornøyde studieturdeltakere sammen med vertinne 
Asta Johannessen utenfor Herskapshuset som leies 
ut til gjestene på Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll.
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Illustrasjon 3: De tre tema og ti prinsipper i et mer bærekraftig reiseliv. (Kilde: Innovasjon Norge). 

Bærekraftig reiseliv – en premiss i reisemålsprosessen
En grunnleggende premiss for Åfjord som et attraktivt reisemål er at utviklingen 
er bærekraftig, dvs. at en tilstreber 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 Illustrasjon 3. 

Klimautfordringene gjør at oppmerksomheten rundt en mer bærekraftig utvik-
ling øker på alle samfunnsområder. I reiselivet kommer i tillegg utfordringer 
knyttet til ”overturisme” dvs. volumer som man ikke klarer å håndtere og som 
kan gå utover lokalsamfunn, natur og kultur. Samtidig gir ”underturisme” i form 
av sesongsvingninger, lav lønnsomhet og mangel på helårsarbeidsplasser utfor-
dringer for mange av bedriftene.

Merket for bærekraftig reisemål
Innovasjon Norge eier og utvikler en merkeordning som tilbys norske destina-
sjoner som ønsker å prioritere bærekraftig reisemålsutvikling. Å bli merket som 
et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer et mål om økt 
bærekraft, ikke at reisemålet er bærekraftig. Ved å kartlegge ulike punkter for 
forbedring, signaliseres det at reisemålet er i gang med et langsiktig og syste-
matisk arbeid for økt bærekraft.  

FNs Bærekraftsmål i offentlig planlegging
Norsk reiseliv skal utvikles på en plattform som er bærekraftig og som bidrar til 
målene om reduserte klimagassutslipp. Jfr. Norges tilslutning til Parisavtalen og 
forpliktelsene i denne.

Nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 
ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Regjeringen har bestemt at FNs 
17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største 
utfordringer, også i Norge.

Derfor har det vært et viktig perspektiv også i dette strategiarbeidet å relatere 
både mål, strategier, innsatsområder og tiltak til FNs 17 Bærekraftsmål. Målene 
som ligger i disse er i ferd med å bli en etablert plattform som brukes både av 
nasjoner, regioner, næringer og politiske aktører.

Overordnede rammer
Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 2030
I Strategien for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag som ble utarbeidet etter 
sammenslåingen i 2018, legges det vekt på at regionen kan by på et stort mang-
fold av arrangement og tilrettelagte opplevelser. Det pekes på at trøndersk mat, 
natur og kulturarv gir grunnlag for å få fram flere og nye salgbare opplevelses-
produkter. 

I Handlingsprogram 2020 2021 konkretiseres den overordnede Trøndelagsplanen 
og i denne vedtatte handlingsplanen ligger den strategiske og politiske innram-
mingen av scenariene for utvikling av reiselivet i hele Trøndelag.

Trøndelag Reiseliv sin strategi som grunnlag for markedsutvikling
Det er allerede tatt en rekke valg som vil fornye markeds  og utviklingsarbeidet 
for hele Trøndelagsregionen. Det er viktig at Åfjord som reisemål spiller på lag 
med og utnytter det mulighetsrommet som skapes i dette. Her legges det opp til 
at destinasjoner og aktører skal levere på den valgte merkevaren for hele Trønde-
lag med utgangspunkt i sine egne lokale ressurser, potensialer og fortrinn.

Trøndelag Reiseliv har i samarbeid med destinasjonsselskapene og andre part-
nere utarbeidet en markedsplan for 2020 med følgende hovedpunkter:
• Trøndelag Reiseliv har spisset mål og strategi for å kunne følge våre 

potensielle gjesters reiselyst. Samtidig skal TR være en opplevelses-
destinasjon med et godt utviklet mottaksapparat i alle ledd.

• Kommunikasjonen skal være basert på gjestens interesser og 
personlige behov, fremfor destinasjo  ners geografiske tilhørighet.

• Dette betyr et større fokus på å fortelle historier fra regionen, fremheve 
segmenterte konsept og etablere samarbeid mellom destinasjoner og 
regioner på tvers av geografiske grenser. 

• TR satser på et gjennomgående bærekraftig reiseliv, og ønsker at 
Trøndelag skal posisjonere seg som en ledende grønn region både 
nasjonalt og internasjonalt.



 
8

Hva kjennetegner utviklingen av reiselivet i Åfjord - og på Fosen?
På grunn av begrenset antall overnattingsvirksomheter i kommunen er det ingen 
offisiell overnattingsstatistikk for Åfjord isolert sett, men det er naturlig å tro at 
SSB-tallene for Fosen er representative for Åfjord. Det vises for øvrig til den kom-
plette versjonen av Masterplanen for en mer fullstendig beskrivelse av dagens 
trafikk med detaljer som årstall og korrekte kildehenvisninger. 

Foreløpig få kommersielle aktører som satser – 
men en ”underskog” av mindre tilbydere
Det er et relativt beskjedent antall kommersielle overnattingsbedrifter totalt på 
hele Fosen. Antallet varierer mellom 9 til 22 gjennom året. Det er færrest åpne 
bedrifter i perioden november til mars og flest i sommerhalvåret.

I Åfjord kommune er det i underkant av 10 bedrifter som har reiseliv som sin 
primære næring. De refereres gjerne til som ”Reiselivsmotorer”og har til dels 
svært ulike produkt /markedskoblinger; bl.a. utenlandske gjester på havfiske, 
bedriftsmarkedet i Trondheim/Trøndelagsregionen på møter/kurs, norske og 
utenlandske turister som søker kystnære mat  og måltidsopplevelser. I tillegg 
utgjør både hytteeiere og det lokale og regionale næringslivets etterspørsel en 
ikke ubetydelig del av det kommersielle grunnlaget for flere av bedriftene.

I tillegg til ”Reiselivsmotorene” er det rundt 20 andre aktører i Åfjord som i dag 
driver med reiseliv/turisme  i ulik grad og i ulike former. De fleste av disse ak-
tørene driver småskala; enten som tilleggsnæring, kun sesongåpent, er under 
oppstart og/eller leverer primært til det lokale markedet.

I Åfjord er det behov for investeringer i mer markedstilpasset kapasitet, i opple-
velsesbedrifter og i konsepter som kan kommersialiseres og skaleres for å kun-
ne ta ut videre vekst. Slike investeringer fordrer imidlertid også lengre sesonger 
og mer helårig trafikk for å kunne bli lønnsomme.

Et reiseliv preget av sesongvariasjon
Reiselivet på Fosen er preget av sesongvariasjoner. Hotellene og camping/hyt-
teanlegg på Fosen har svært ulike sesonger i forhold til hverandre. Hotellover-
nattinger utgjør et relativt stabilt grunnlag gjennom hele året, mye relatert til 

yrkesrelaterte gjestedøgn. Det er noe oppsving på hotell i sommermånedene 
som følge av ferie  og fritidsreisende, men langt i fra like markant som trafikken 
på camping/hytteanlegg. Sesongen på camping/hytte strekker seg fra april/mai 
til september/oktober, med en markant topp i den norske skoleferien. 

Norske overnattinger utgjør nesten en fjerde del
Norske gjestedøgn utgjorde 72% mot 28% utenlandske gjestedøgn på Fosen. Ho-
tellene på Fosen har i all hovedsak norske gjester, en andel på hele 93%. Andelen 
norske og utenlandske gjester på camping  og hytteanlegg på Fosen er derimot 
omtrent like stor.

Yrkesrelatert trafikk er viktig for de tradisjonelle hotellbedriftene som ofte lig-
ger i tettstedene på Fosen. Noen enkeltbedrifter som Stokkøya Strandhotell & 
Strandbaren har derimot en stor andel Kurs  og Konferanse  trafikk og lite yrke-
strafikk. For Fosen Fjordhotell i Årnes sentrum har derimot yrkestrafikken stor 
betydning.

KAPITTEL 3

Åfjord i fakta og tall 
Om viktige størrelser og tendenser som beskriver reiselivet i Åfjord
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Illustrasjon 4: Overnattinger på hotell og camping/hytteanlegg på Fosen i 2019 fordelt pr måned.  
Kilde: SSB overnattingsstatistikk.
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En sommer – og camping/hyttedestinasjon 
Fosen er en typisk sommer  og camping/hytte-
destinasjon. Det er lite opplevelsesbasert/påvirkbar 
reiselivsaktivitet i skulder  og vintersesongen, dvs. 
i perioden september til april. Nesten halvparten 
av samlet antall overnattinger på Fosen foregår på 
campingplasser og i hytteanlegg. Herunder er det 
først og fremst hytteleie som er størst. 

Tyske gjester på camping-/hytteanlegg er størst
Når det gjelder utenlandske turister besøker de 
Fosen primært i sommerhalvåret, benytter i all 
hovedsak camping/hytte som overnattingsform og 
en stor del er på havfiske. Av det internasjonale 
markedet var hele 57% fra Tyskland i 2017. Dette 
markedet ser ut til å ha vært relativt stabilt de sis-
te tre årene. Av andre nasjonaliteter er det ingen 
som peker seg ut på linje med Tyskland. Over 99% 
av de tyske gjestene som bodde på Fosen bodde på 
camp ingplass/hytteanlegg i 2017. En betydelig an-
del av disse gjestene er havfisketurister

Positiv utvikling i antall overnattinger
De siste 5 årene har det vært en positiv utvikling i 
antall overnattinger på Fosen, fra 71 000 i 2015 til 87 

000 i 2019. Det er norske hotellgjester som reiser i 
yrkesformål som utgjør den klart største delen   av 
veksten i denne perioden, noe som har sammen-
heng med økt aktivitet i næringslivet i samme per-
iode (utbygging av veier, vindkraft, flyplass på Ør-
landet mm.)

Fosen i Trøndelag
Fosens andel av kommersielle overnattinger i 
Trønde lag er kun 3 %. I 2019 var det totalt 2,7 mil-
lioner kommersielle overnattinger i hele Trøndelag, 
mens 87 000 på Fosen. 

Utenlandske overnattinger i Trøndelag i 2019 var 
502 000, mens det på Fosen var 24 000, en mar-
kedsandel på 4,7% %. Tilsvarende andel av norske 
overnattinger var 2,8 %.

Fosens markedsandel av totale hotellovernattinger 
i Trøndelag i 2019 var på 2,3 %, mens tilsvarende 
andel på campingplasser/hytteanlegg var på 5,6 %.

Fosen har tatt markedsandeler
Trøndelag mistet markedsandeler av det totale 
kommersielle overnattingsmarkedet i Norge fra 
2018 til 2019. Fosen tok derimot markedsandeler av 
trafikken i Trøndelag i samme periode, særlig når 
det gjelder overnattinger av utenlandske turister på 
camping/hytteanlegg.

Siden det er relativt få bedrifter som leverer over-
nattingsstatistikk til SSB på Fosen, vil endringer av 
og hos enkeltbedrifter gi store prosentvise utslag. 
Tallene må derfor brukes med forsiktighet. Dette 
er likevel en positiv tendens som en bør følge opp 
nærmere for å forstå årsakene til og hvordan en 
eventuelt kan sikre en videre positiv utvikling.

Airbnb og privat utleie har betydning
Privat utleie av hytter  og ferieboliger til særlig tyske 
fiskegjester har lang tradisjon på Fosen og utgjør 
en betydelig del av den utenlandske turisttrafikken. 
Deler av denne trafikken registreres ikke i SSBs 
overnattingsstatistikk.
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I likhet med i resten av landet har det også i Trøndelag og Fosen vært en markant 
vekst i antallet som benytter seg av tjenesten Airbnb for å leie hus og/eller hytte. 
Det var 187 tilgjengelige utleie enheter via Airbnb på hele Fosen i 2019. Tilsvar-
ende tall i 2015 var kun 4 utleieenheter på Fosen. Omsetningen via Airbnb på 
Fosen var på 12,6 mill kr. I 2019. 

Totalt 27 Airbnb enheter har vært tilgjengelig for utleie i Åfjord i løpet av de siste 
12 månedene. Åfjord har i snitt hatt 40 tilgjengelige romdøgn per dag, og 10 
reserverte romdøgn per dag. Antall tilgjengelige Airbnb enheter i Åfjord økte 
15,4% fra desember 2018 til desember i 2019. Det er flest hytter som tilbys. 
I 2019 var den totale omsetningen via Airbnb utleie i Åfjord på vel 1 mill kr., noe 
som utgjør rund 50 000 kr i leieinntekt pr. enhet. 

Tradisjonelle hytteformidlere er også tilstede med tilbud til turister på Fosen, for 
eksempel er 70 hytter/feriehus registrert hos Novasol.

Åfjord har en etablert havfisketurisme
Tyske gjester på havfiske har vært og er den største enkeltstående turistgruppen 
på Fosen.

Havfisketurismen utgjør en relativt stor andel av dagens reiselivstilbud og 
trafikkgrunnlag i kommunen, som på Fosen for øvrig. Dagens havfisketurisme i 
Åfjord kan beskrives på følgende måte:

• Utgjør en betydelig del av det eksisterende kommersielle reiselivet.
• Har i en årrekke vært et spissprodukt for Fosen sin turistsatsing 

internasjonalt.
• Står for brorparten av internasjonale turisters gjestedøgn i Åfjord i dag.
• Fisketurismeanleggene er til dels meget spesialiserte, og har sjelden 

andre gjester.
• De fremste aktørene fyller anleggene med fiskegjester mer enn halve året 

(30 uker), dvs. har en lang sesong som inkluderer både vår/sommer/høst.
• Fisketurismeanleggene ”driver på med sitt” og er i mindre grad engasjert 

i/koblet på felles reiselivsutvikling.
• De rundt 10 havfisketilbyderne i Åfjord og Roan består av ulike type aktører;

• Fra aktører uten utviklingsplaner som baserer driften på 
eksisterende anlegg.

• Til ambisiøse aktører som investerer for å møte fremtidens kunder 
og deres kvalitetskrav.

• Og ulike variasjoner av disse.

Hyttedestinasjonen Åfjord
Åfjord er en stor hyttekommune med til sammen rundt 1.700 boenheter som 
brukes til ferie  og fritidsformål. Fritids Åfjordingen sees på som en ressurs for 
lokalsamfunnet og i Fase 1 av Reise  målsprosessen ble det gjennomført en egen 
hytteeierundersøkelse som ga nyttig innsikt:
• En stor del av hyttene er i bruk hele året, selv om det er sommerhalvåret 

og påsken som er de to hovedsesongene.
• Hytteeierne i Åfjord kommer fra Trøndelag og 2/3 bor i Trondheim, 

mens 11% av bor i tidligere Nord Trøndelag fylke og øvrige er fra Fosen.
• I motsetning til en rekke andre norske hytte  områder både langs kysten og 

på fjellet er det et fåtall av hytteeierne i Åfjord som leier ut hytta (kun 1,7%).
• Rundt 16% av de som svarte har hatt hytte i Åfjord i flere generasjoner, 

mens 36% har eid hytta i mer enn 20 år. Det er en ganske lik fordeling 
av de som ”alltid” har hatt hytte i Åfjord og de som har kommet til de siste 
20 årene.

• På spørsmålet om hvilke fritidsaktiviteter som foretrekkes når de er i Åfjord 
svarte hytte  eierne som ”tradisjonelle norske hyttebrukere” flest. Følgende 
aktiviteter får høyest score:

• Gå lettere fotturer (77%), Slappe av/ta det mer ro (75%), Fiske i saltvann 
(58%), Tur med fritidsbåt (52%), Badeliv/strandliv/vannaktiviteter (45%), 
Besøke familie og venner (44%) og Plukke bær/sopp (43%).

• Når det gjelder motivasjonen for å ha hytte i Åfjord svarte 50% at det har 
med ”røtter” å gjøre, dvs. at familien har tilknytning til stedet. Ellers er 
det fiske, båtliv, nærhet til havet, samt fine turområder (sommer) og 
nærhet til fjellet som er de sterkeste motivene.

Illustrasjon 8: ”Ordsky” som viser 3 ting hytteeiere liker aller best med Åfjord som feriested.
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Åfjords posisjon i det norske markedet
I forbindelse med et digitalt utviklingsprosjekt i 2017 ble det innhentet verdi-
full kundeinnsikt både fra potensielle kunder i bedriftsmarkedet og fra ek-
sisterende gjester hos bedriftene i Stokksund (dvs. Kuringen Bryggehotell, 
Stokkøya Strandhotellet & Strandbaren). Selv om denne undersøkelsen var 
konsentrert til Stokksund området, er funnene trolig overførbare til hele Åfjord 
som reisemål.

Med bakgrunn i nevnte undersøkelser ble det gjort noen strategiske og taktiske 
betraktninger som etter vår mening fortsatt har relevans:
• Stokksund (og Åfjord) oppfattes i all hovedsak som et sted man reiser til 

på sommerstid.
• Målet om å gjøre destinasjonen til en helårs  destinasjon er en heftig 

ambisjon, men realistisk om det blir jobbet godt og struktur  ert med 
utviklingsarbeidet.

• Gjennom dette innsiktarbeidet kom det tydelig frem at mat og drikke, samt 
natur og opplevelser er det som settes høyt av dagens gjester. Dette er 
en bekreftelse på at det er gjort en solid jobb med å formidle verdiene og 
grunnfilosofien, og fylle disse med et innhold av riktige og gode tilbud.

Følgende fire strategiske spor ble anbefalt for videre utviklingsarbeid og kom-
munikasjon:
1. Mat og drikke. Det folk assosierer med og liker aller best med Stokksund. 

Destinasjonen ligger ”midt i matfatet”, og har kunnskapsrike og dediker-
te folk med høy troverdighet når det kommer til god, lokal og ekte mat og 
drikke.

2. Natur. Vakker natur, frisk luft og havet trekkes frem som unike egenskaper.
3. Opplevelser. Kulturopplevelser og aktiviteter trekkes frem av mange som 

positive assossiasjoner.
4. Arkitektur. Blir ikke spesifikt trukket frem i undersøkelsene, men er helt 

klart attributter som preger den positive opplevelsen av destinasjonen.

Internasjonale turister som målgruppe for Åfjord
Basert på Innovasjon Norge sine markedsanalyser er vurderingen at det er 
innenfor følgende to segmenter (jfr. A og B under) at Åfjord først og fremst kan 
”hekte seg på” de etablerte internasjonale reisemønstrene i Trøndelag. Gjerne 
også ved at besøk hit skjer i kombinasjon med at de interesserer seg for kultur, 
men også koblet med naturopplevelser.

A) ”Kulturarv og historie” (16 %) er de som ønsker å fordype seg i historien og 
kulturen på stedet de besøker. De vil besøke historiske bygninger og steder, 
museer og dra på sightseeing.
B) ”Livsstil og levemåte” (26 %) er de kulturelt interesserte turistene som er 
opptatt av å komme i kontakt med lokalbefolkningen og lokal kultur. De vil opp- 
leve byen og livet og lokalbefolkningen, nasjonale feiringer og festivaler, lokal 
historie og livsstil, og ikke minst kulinariske opplevelser og matopplevelser.

Illustrasjon 9: Kilde: Innovasjon Norge, Turistundersøkelsen 2018.
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”Ikke brukerne” prioriterer 
kulturelle aktiviteter i svært 
begrenset omfang. Det er andre 
typer aktiviteter og opplevelser 
som er viktigere for denne 
gruppen på feriereisen i Norge. 

”Kulturarv og historie” er de som 
ønsker å fordype seg i historien 
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«Kunst og scene» er de turistene 
som oppgir at kulturopplevelser 
som f.eks. teater, opera og 
konserter, moderne kunst og 
museer er svært viktig på reisen i 
Norge. Ofte i kombinasjon med 
kulinariske matopplevelser og 
shopping. 

”Livsstil og levemåte” er de 
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som er opptatt av å komme i 
kontakt med lokalbefolkningen 
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byen og livet til 
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feiringer og festivaler, lokal 
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Målbilde 2025 – konkretisering av 
produkt-/markedskobling 

Det regionale perspektivet
I 2025 har Åfjord en posisjon som en foretrukket 
kommune for kortreiste opplevelser og hytteliv for 
inn byggerne i Trondheimsregionen. Posisjonen 
bygg er på satsningen på framtidsrettede konsept-
er for fritidsbebyggelse, kunst/kulturarrangement-
er, helårsbadebygda, tilrettelegging for friluftsliv, 
fritids fiske, lokalmat og satsningen på Bygda 2.0. 
Det er etablert gode kollektivtilbud mellom Trond-
heim og Åfjord og det er nære relasjoner mellom 
Trondheimsregionen og Åfjord på mange plan. 

Det nasjonale og internasjonale perspektivet
For den mer generelle nasjonale og internasjonale 
turisttrafikken har Åfjord i 2025 blitt det foretrukne 
møtet med kysten for turister som besøker Trønde-
lag. Det vil si en innarbeidet destinasjon som ut-
fyller (turist-)møtet med Trøndelag som tidligere i 
hovedsak omfattet Trondheim og Røros, og ellers 
holdt seg langs E-6.

På nisjenivå er havfisketurismen i Åfjord i 2025 an-
sett som landsledende på kvalitet og helårsbade-
bygda sine aktiviteter tiltrekker seg tilreisende fra 
hele Norden.

Visjon: Åfjord – en spydspiss i trøndersk kystturisme

Målbilde 2025 – 
produkt-/markedskobling
”I 2025 er Åfjord merket som Bærekraftig 
Reise mål og har utviklet eksisterende og nye 
bedrifter som både er lønnsomme, helårige og 
tilbyr meningsfulle opplevelser forankret i det 
stedlige ressursgrunnlaget.

Det er etablert flere nye virksomheter og sats
ninger i hele kommunen, og Åfjords attrak
tivitet som reisemål er sterkt økende, takket 
være viljesterke gründere og godt lokalt sam
arbeid. Åfjords opplevelser er nå tilgjengelige 
hele året, og kollektivtilbudet er tilpasset reise
livets behov.

Aktørene i Åfjord samarbeider med de sto
re trafikk byggerne i Trøndelag (Trondheim og 
Rør os) om den internasjonale turisttrafikken, 
har utviklet flere egne og unike konsepter 
rundt mat, kultur og naturopplevelser (helårs
badebygda, m.fl.), er en foregangsaktør på 
hav fisketurisme og en moderne friluftsliv og 
hyttekommune med en sterk posisjon for ”bolig 
nummer to” i Trondheimsregionen”. 

Foto: Robert Selforstrondelag.com

Foto: Stokkøya

Foto: AdobeStock

KAPITTEL 4

Visjon og mål 
Om visjonen og målbildet som reisemålet Åfjord skal strekke seg mot
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Hele Åfjord hele året
For å kunne skape vekst er det behov for å skape 
flere selvstendige besøksgrunner for ”hele Åfjord 
hele året”. Derfor er det utviklet et rammeverk som 
baserer seg på natur- og kulturressursene og sam-
spill med de aktive og verdiskapende bygdene og 
lokalsamfunnene i hele kommunen – og ikke minst 
de folka som bor, lever og skaper utvikling for seg, 
sine bedrifter og kommunen.

Moderne reisemål ser på seg selv om en arena for 
å dekke turistenes behov ved et samspill mellom 
steder, folk og aktiviteter. Tradisjonell merkevare-
tenkning, med å bare trekke fram en ting/en at-
traksjon eller ett sted, gir ikke lenger gir turistene 
et tilstrekkelig bilde av hva som er attraktivt ved et 
reisemål.

Hver sesong har sitt potensial, både produkt- 
og opplevelsesmessig, men det er viktig å finne 
”besøksgrunner” (reason to come) som henger 
sammen og som kan utnyttes mest mulig helårig. 

Reisetid og tilgjengelighet endres også gjennom 
året, og markedsinnsikt om ”hvem som kan komme 
når og hvordan” blir viktig. 

Vær- og sesonguavhengige konsepter som helårs-
bading, mat- og måltidsopplevelser, kunst- og 
kultur opplevelser, arrangementer og festivaler er 
viktige satsninger på veien mot helårstrafikk. 

De konkrete satsningene i denne strategien er også 
begrunnet i trender som skaper mulighetsrom for 
flere og nye kommersielle tilbud, herunder:
• Ekte og autentiske opplevelser
• Fra mye til bedre
• Mat, mat, mat

Kommersielle tilbud basert på disse tre myke 
trendene kan kombineres, vektes ulikt og strek-
kes sesongmessig. Samtidig gir de aktører i hele 
kommunen mye å spille på. De kan tilpasses og til-
gjengeliggjøres for ulike målgrupper, og gi føringer 
for produkt utvikling i bedriftene og prioriteringer av 
tiltak i kommunen.

Målbilde 2025 – 
verdiskaping i lokalsamfunnet
”Reiseliv hadde allerede i 2019 positiv betyd
ning for lokalsamfunnsutviklingen i hele Åfjord, 
men i 2025 er det skapt betydelig ny vekst. Næ
ringen gir viktige helårige arbeidsplasser og bi
drar til verdiskaping, både direkte og indirekte i 
den lokale økonomien. Gjennom den vellykkede 
satsingen på reiseliv har en forsterket det po
sitive omdømmet og understøttet nye Åfjords 
satsning på økt bolyst. Reiselivsaktiviteten bi
drar til sterkere lokal identitet og økt stolthet 
over eget hjemsted. Kommunen opplever nå en 
betydelig tilflytting og tilbakeflytting”. 

Attraktivitetspyramiden. Kilde: Telemarksforskning

Foto: Stokkøya Foto: Åfjord UtviklingFoto: Shutterstock
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For å nå målene i Masterplanen skal Åfjord jobbe med åtte strategiske innsats-
områder i sin felles helhetlige strategi.

1. Helårsbadebygda  
Bading som ”reason to go” hele året 

Målsetting: I løpet av 5 år skal Åfjord ha utviklet en posisjon som Norges mest 
attraktive og kjente reisemål for helårsbading.

Satsingen på helårsbading innebærer å tilrettelegge for utendørs bading gjen-
nom årets ulike sesonger. Tilrettelegging kan være utvikling av fasiliteter som 
badstue, badestamper, omkledningsfasiliteter, brygger/stiger. Badekon septet 
har også et tydelig potensial for å koble på arrangement, event, arkitektur, 
design, lys, kunst, mat  og måltidsopplevelser, turopplevelser og andre aktiviteter 
som allerede er tilstede i Åfjord. 

Strategi og tiltak: Det skal dedikeres ressurser til å arbeide frem og koordi-
nere utviklingsarbeidet videre. Det er naturlig at dette arbeidet sorterer innunder 
Åfjord Utvikling i den første en utviklingsfase (evt. med innleide ressurser). 
Dedikerte ressurser bør arbeide videre med bl.a.:
• Erfaringsinnhenting fra andre steder/satsinger i inn  og utland.
• Identifisere samarbeidsmodell/organisering av markedsarbeid, 

produktutvikling og forretningsmodell tilpasset Åfjord.
• Etablere utdanning/kursing av instruktører og bademestere, 

herunder kobling til skoler.
• Etablere finansieringsordninger, f. eks. et badefond – for utvikling 

av fasiliteter (infrastruktur) i hele kommunen.
• Identifisere finansieringskilder/søke tilskuddsmidler fra ulike 

eksterne fond.  
• Arbeide med kommunen for dispensasjon for tiltak i strandsonen 

ift. nødvendige fasiliteter.
• Utlyse arkitekt  og designkonkurranse for utvikling av signaturprodukter.
• Etablere en eller flere badeklubber, som blir leverandør og initiativtaker 

til både innflagging av arrangementer (konkurranser, mm) og utvikling av 
egne arrangementer.

Badeklubben ”Stoksund badeforening” ble etablert januar 2020, og etter planen 
skal den første ”vinterbadefestivalen” avholdes 6. – 8. november 2020, med 
lansering av Åfjord som helårsbadebygd.

2. Havfisketurisme for nye tider  
Havfiske er en pilar i Åfjords internasjonale turisme 

Målsetting: En betydelig andel av Åfjords eksisterende fiske- feriebedrifter som 
i dag tilbyr tradisjonell havfisketurisme og har sesongdrift, bør ha som mål å ut-
vikles til bærekraftige helårsanlegg med attraktive og lønnsomme tilbud for flere 
målgrupper og inngå som en naturlig del av Åfjords øvrige opplevelseskonsepter 
innen 2025.

Strategi og tiltak: For å lykkes med en utvikling av havfisketurisme for nye tider 
må det jobbes på flere nivåer – både internt i Åfjord og eksternt med regionale, 
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  

KAPITTEL 5

Innsatsområder 
Om hva det skal satses på og hvordan det skal gjøres.
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De eksisterende anleggene i Åfjord skal være med å utvikle og levere på andre 
prioriterte opplevelseskonsepter som for eksempel ”helårsbading” og ”mat  og 
måltidsopplevelser”. En viktig premiss på kort sikt er at en slik utvikling ikke 
skal gå ut over bedriftenes kjernevirksomhet hvor havfiske er hovedkonseptet i 
sesongen april oktober. For å lykkes med denne målsettingen må det motiveres 
for konseptutvikling slik at anleggene er i stand til å omstille seg. Omstillings-
behovet vil også kunne gjelde i hovedsesongen, dersom det tradisjonelle mar-
kedet reduseres. Hovedstrategien vil være å tilrettelegge for nye konsepter og 
helårsdrift. Dette skal derfor være en forutsetning for å hente finansiering til 
både utvikling av eksisterende anlegg og eventuelle etableringer av nye anlegg.

3. Fremtidens hyttedestinasjon
Vise at det er mulig å tenke utenfor dagens rammer

Målsetting: Åfjord tar en posisjon innen ”grønn hytteturisme” i løpet av fem år.

Den overordnede strategien handler om å arbeide målrettet for å øke kunnskap, 
skape engasjement og få bevissthet omkring grønn hyttebygging  og bruk. Grønn 
hytteturisme handler om at bærekraftprinsipper innen økonomiske, sosiale og 
miljømessige forhold tas høyde for i videre utvikling av fritidsboligbebyggelse. 
Dette innebærer eksempelvis arealbruk med minst mulig inngrep, fortetting, 
materialvalg, fornybar energi, gode løsninger på infrastruktur og mobilitet. 

Et viktig premiss for satsingen er at Åfjord fortsatt skal ta hånd om eksisterende 

hytteeiere på en god måte, samtidig som det tilrettelegges for ”nye hyttefolk”. 
Denne satsingen må sees i sammenheng med ny arealplan som skal lages i 2020 
for den nye kommunen. 

4. Arrangement- og attraksjonsutvikling
Griper inn i øvrige satsinger og fyller årshjulet 

Målsetting: Å skape flere selvstendige besøksgrunner for ”hele Åfjord hele året”.

Strategi og tiltak: Dette feltet griper inn på mange måter i de øvrige innsats-
områdene i strategien. Utredningsarbeidet har derfor blitt brukt til kartlegging; 
hva finnes, hva kan og bør utvikles, hvilken markeder og målgrupper henvender 
vi oss til, hvilke koblinger kan vi gjøre innenfor opplevelsesfeltet og hvilke aktører 
og hvordan. Dette er skissert i illustrasjonen 10, og beskrives i detalj med hoved-
strategier og tre delstrategier i masterplanen.

Hovedstrategiene handler om å forsterke det eksisterende, etablere en sam-
arbeidsstruktur, utvikle nye partnerskap, sikre grunnmuren, avsette ressurser 
og jobbe strategisk med kommunikasjon og digital identitet. Videre presenteres 
tre delstrategier med konkrete tiltak: Arrangement, Aktivitet og attraksjon, samt 
Kunst- og kultur.

Foto: Robert Selforstrondelag.com
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Arrangement- og 
attraksjonsutvikling.

Fylle årshjulet. 

Arrangement 
Hva finnes, og hvordan bør det 
utvikles.
Hvilke trender ser vi 
Hva er det behov for, hva mangler?

Attraksjoner 

KOBLINGER / VIRKEMIDLER  
Kommunens kultur- og kunststrategi 
Arkitektur og design 
Lyssetting 
Mat- og måltidsopplevelser
Tur og turstier  
Overnattingssteder 
Spisesteder 
Aktiviteter som kajakk, vandring, sykling  
Teknologi
Bade- og badstuopplevelser 
Kultur og historie 
Transport 

Kunst 
Kommunen utarbeider kunststrategi 
Stokkøya-miljøet har kunstsatsinger 
Kartlegge ytterligere 
koblingsmuligheter  og miljøer, 
ressurser 

Involvering - på tvers  
Samarbeid om utvikling av 
konsepter. 
Kultursektor –
skole/kulturskole - reiseliv  -
øvrig næringsliv  
Utvikling og forankring i 
grendene 
»Oppdage» nye og ukjente 
opplevelser gjennom 
involvering 

Opplevelsesspekteret 

Hva finnes, og hvordan bør det 
utvikles.
Hvilke trender ser vi 
Hva er det behov for, hva mangler?

Marked, målgrupper
Hvem er målgruppen? Hvilke markeder?  
Tilreisende fFerie / fritid –
Tilreisende kurs/konferanse 
Hyttefolk 
Lokalbefolkning 

Naturbruk – design – håndverk – arkitektur –
musikk – spill – media – kunst – teater – spel –
matopplevelser – litteratur – idrett 
Basis: infrastruktur – tilgjengelighet – skilting –
kommunikasjoner – overnatting 

Illustrasjon 10: Modell brukt for kartlegging i forbindelse med arrangement- og 
attraksjonsutvikling i Åfjord.
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5. Mat- og måltidsopplevelser 
Måltidsopplevelser og utsøkte råvarer er en viktig del av møtet med Åfjord 

Målsetting: Å etablere Åfjord som en tydelig regional aktør og tilbyder av lok-
ale, og autentiske mat- og måltidsopplevelser. Herunder posisjonere Åfjord som 
aktør i den trønderske satsningen på mat- og måltidsopplevelser i turisme-
sammenheng.

Strategi og tiltak: I masterplanen skisseres fem tiltak som kan bidra til å styr-
ke Åfjord sin posisjon i det videre arbeidet: 1) å jobbe strategisk med historie-
fortelling som gir liv til de lokale råvarene gjennom fortellingen om eksem-
pelvis Fiskerbonden, Kystsamen, ”historien fra Sjåberget” mm. 2) Matlab som 
kata lysator for å øke lokalmat-satsingen. Eksempelvis gjennom prøvekjøkken/
produksjonskjøkken og tilknytning til FoU miljø og utdanningsinstitusjoner. 
3) Festivaler og arrangement hvor mat og måltidsopplevelser har hovedrollen. 
4) Avklare muligheten for et samlet fiskemottak i kommunen. 5) Utnytte mulig-
heter knyttet til lokale slakteri med tanke på foredling av vilt og lokale råvarer. 
På kort sikt skal det etableres et samlings  punkt mellom bønder og grunneiere 
tilknyttet disse slakteriene og en presentasjon av mulighetsrom for direkte leve-
ranse og bestillinger.

6. Merket for bærekraftig reisemål og fornybar-kommune 
Reiselivsutviklingen skal være bærekraftig 

Dette innsatsområdet handler om å posisjonere Åfjord som en ”fornybar-kom-
mune” innen 3-5 år og å bruke Merket for Bærekraftig Reisemål som et verktøy 
for bærekraftig reiselivsutvikling.

Målsetting: Å forbedre kommunikasjonen og tilgjengeligheten til og i Åfjord som 
reisemål, samtidig som klimaavtrykket fra besøksnæringen reduseres. Det skal 
være mer klima-smart å være turist i Åfjord enn å være hjemme.

Merket for bærekraftig reiseliv er satt som et premiss for den fremtidige utvik-
lingen av reisemålet Åfjord. Merkeprosessen er satt som et eget delmål og en 
integrert del av fase 3 ”fra ord til handling”.

7. Infrastruktur og kommunikasjon
Reduserte barrierer og økt tilgjengelighet for besøk 

Målsetting: Åfjords opplevelser skal være tilgjengelige hele året, og kollektiv-
tilbudet skal være tilpasset reiselivets behov.

Strategi og tiltak: En rekke nødvendige tiltak for å oppgradere og forbedre infra-
struktur og kommunikasjon krever innsats på kommunalt- og regionalt nivå. 
Masterplanen ”hele Åfjord hele året” må brukes som et aktivt virkemiddel for 
å synliggjøre barrierer, muligheter og nødvendige tiltak for å oppnå ønsket 
reisemålsutvikling.  Det gjelder tilrettelegging og utvikling av transporttilbud 
i regionen både med tanke på reisen til regionen og internt på reisemålet, og 
det gjelder oppgradering og opprydding av fysiske informasjonsskilt i den nye 
kommunen. Dette er viktig for å få ut god informasjon til de besøkende samt 
fremstå med en felles samlet profil. 

Et siste viktig tiltak innen tilgjengelighet og kommunikasjon er bruken av ar-
kitektur. God arkitektur er et effektivt virkemiddel for å kommunisere fysiske 
tilretteleggingstiltak som badebrygger/badstuer, gapahuker, turstier osv. God 
arkitektur understøtter kvalitet, attraktivitet, gode funksjonelle og universelt 
utformede bygg og løsninger. Noe Stokkøya, med sine kysthus, strandhotellet og 

Målsetting
Åfjord skal nå den første milepælen i merkeordningen som gir rett til å 
bruke ”Vi er i gang” i løpet av 2021. 

Åfjord har satt som mål å oppnå ”Merket for Bærekraftig Reisemål” 
innen utgangen av 2023.
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Vi skal alltid velge samarbeid og hjelpe hverandre fram når vi kan.  

Vi skal alltid se etter det mest bærekraftige alternativet i alle valg 

vi står overfor. Vi skal alltid strebe etter å foredle Åfjords 

opplevelsesressurser, og ikke bare selge dem som råvarer. 

Vi skal alltid understøtte lokal verdiskaping framfor ekstern. 

Vi skal prioritere tiltak som på sikt kan gi helårs arbeidsplasser.

Bygda 2.0 en foregangsfigur på, med nasjonal og internasjonal annerkjennelse. 
Disse verdiene bør bygges videre på og de vil ha effekt ift. å sette Åfjord på kartet 
med en felles kultur og identitet og gi en helhet og sammenheng i fysiske om-
givelser til glede både for fastboende, hytteeiere, turister og besøkende ellers.

8. Fremtidig markedsarbeid – organisering og løsninger 
Finne løsninger som bygger på kjerneverdiene 

Ambisjon: Vi skal ha et sett med verktøy som hjelper alle aktører i Åfjord til å 
utvikle seg og nå sine egne og våre felles mål.

Ønsket felles posisjon for reiselivet i Åfjord: Vi skal være best på menneskemø-
ter og godt vertskap. Vi setter folk først, og tar ansvar for framtiden.

Kjerneverdien er gitt av strategien for Masterplanen: Bærekraftig reiseliv med 
høy lokal verdiskaping gjennom hele året. 

Kjerneverdien er den viktigste verdien for Åfjords reiselivsarbeid. Dette er fanen 
som skal holdes høyt internt i både medgang og motgang, den som skal vise vei 
om man blir usikker eller uenig om hva formålet er med arbeid og tiltak man 
gjør.

Illustrasjon 11:  Et kart over Fosen-regionen som viser viktigste samferdsel/  kommunikasjons for-
bindelser med reisetid på vei/vann/fly mellom Åfjord og ”omverden”.  Kilde: Temakart fra Trøndelag 
Fylkeskommune.

Foto: Marius Ruatrondelag.comFoto: Kuringen Foto: W. Krause / mediaarmy.de Foto: AdobeStock
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KAPITTEL 6

Fra ord til handling – Fase 3 
Om veien fra et helhetlig strategisk rammeverk til handlingsplaner 
og konkretisering

Kort om fase 3 i Reisemålsutvikling
Fase 3 er en selvstendig ny fase som må organiseres opp og finansieres, basert 
på en handlingsplan som konkretiserer de strategiske innsatsområdene man 
er enig om. Jfr. illustrasjon 2 som viser Reisemålsprosessen etter Innovasjon 
Norges metodikk.

Fra ord til handling - fasen for Åfjord gjelder til 2025
Ambisjonen for Åfjord er at fase 3 starter opp i løpet av første halvår 2020 og at 
strategiperioden varer til 2025. Å oppnå Merket for Bærekraftig Reisemål innen 
utgangen av 2023 vil være, et eget delmål og en integrert del av prosessen. I 
merke ordningen ligger det krav om et avklart organisatorisk eierskap til Merket, 
hvor valgte organisasjon har ansvar for årlig rapportering, samt en større remer-
king hvert 3. år

Overgangen fra fase 2 til fase 3 
Det er viktig med kontinuitet i overgangen mellom fase 2 og fase 3, og at Åfjord 
Utvikling tar ansvar for å oppnevne en arbeidsgruppe med medlemmer fra 
Styringsgruppen fase 2. Viktige oppgaver er forankring av ”Hele Åfjord hele 
året”, samt forberede fase 3, avklare organisering og søke finansiering. Arbeids-

gruppen skal fungere inntil styringsgruppe for fase 3 er etablert.

Etter at styringsgruppen for fase 2 har signert strategidokumentet, sendes 
dette til Åfjord kommune for prinsippvedtak. 

Prinsippvedtak i kommunen 
Prinsippvedtaket i Åfjord kommune har formuleringer som beskriver at Master-
planen samsvarer med kommunens egne målsettinger for reiselivsutvikling, at 
kommunen slutter seg til planens hovedtrekk og at det anbefales at strategien 
legges til grunn for videre arbeid med reiselivsutvikling i kommunen, jfr. side 3.

I forlengelsen av dette får strategidokumentet (Masterplanen) status som et 
helhetlig underlag som kan benyttes i kommunenes planarbeid, f.eks. kommu-
neplanen. Det vil si som et samordnet og gjennomarbeidet innspill fra reise-
livsaktørene i Åfjord. Et slikt prinsippvedtak må også forstås slik at kommunen 
bør ”konsultere” strategien (Masterplanen) og prioriterte innsatsområder når 
den saksbehandler enkeltsaker som har med reiseliv å gjøre. Slik at strategien 
blir en del av planprosessene og synliggjør en utvikling som både gavner lokal-
samfunn, attraktivitet og næringsutvikling.

Forankring er ett suksesskriterium
I tillegg til politisk behandling bør strategien (Masterplanen) forankres hos andre 
premissleverandører i reisemålet Åfjord: 
• Næringsaktører i Åfjord; herunder også andre næringer, samt 

kulturaktører, museer osv. 
• Frivilligheten som turlag, bygdelag og lokale/regionale arrangementer
• Mat-nettverket og andre lokale initiativ og organisasjoner
• Trøndelag Reiseliv (herunder Prosjektet Kystopplevelser)
• Visit Trondheim og andre nærliggende/samarbeidende destinasjoner
• Fosen Regionråd, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge 
• Transportører som AtB, Statens Vegvesen osv. 
• Kompetansemiljøer som Oi! Trøndersk Mat & Drikke, Nasjonalparken 

Næringshage
• * mfl.

Denne forankringen er ikke nødvendigvis knyttet opp mot formelle vedtak. 

Forankringsfasen kan avsluttes med en faglig sos ial kick-off, der planen presen-
teres bredt og arbeid et for neste fase sparkes i gang. 

Kommunikasjon til ulike interessentgrupper om betydningen av strategien for 

Foto: AdobeStock
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Åfjord, samt oppdat eringer fra selve arbeidet med 
”fra ord til handling”, er suksessfaktorer i fase 3. 
Mange destinasjoner bruker sine eksisterende ka-
naler og sosiale medier til dette (se Innovasjon Nor-
ges håndbok).

Søknad, prioritering og organisering fase 3 
Fase 3 ”Fra ord til handling” er en egen fase som 
skal organiseres og finansieres selvstendig, og med 
en styringsgruppe som øverste organ, en lokal pro-
sjektleder og sterkt fokus på gjennomføring. 

I ”Håndbok for Reisemålsutvikling” anbefaler Inn-
ovasjon Norge at det dedikeres betydelige prosjek-
tressurser som kan jobbe overordnet i en 2-3 års 
periode, i tillegg til enkelttiltak på bedriftsnivå.

Dette bør kunne gjøres ved at Åfjord Utvikling får en 
egen ressurs (egne ressurser) til dette i en perioden 
på 2-3 år. For eksempel en egen dedikert ansatt i 
50 – 100 % stilling og/eller via innlede ressurser til 
definerte hovedaktiviteter/delprosjekter. 

Arbeidet med Merket for Bærekraftig Reisemål skal 
i følge Innovasjon Norge organiseres og finansieres 
som et eget delprosjekt som normalt sett krever en 
50% stilling i en 2-årsperiode.

Arbeidet som prosjektleder for fase 3 krever lokal-
kunnskap både i forhold til utviklingsmiljøer, hva 
som skal til for å realisere ulike tiltak og mulige 
finansieringsløsninger. Vanligvis består finansier-
ingen av de ulike tiltakene av ulike finansierings-
modeller, alt avhengig av bedriftenes medvirkning, 
kommunen, lokale eller regionale næringsfond, 
Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen 
(Miljødirektoratet), private stiftelser som Spare-
bankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen med mer. 

Handlingsplaner utarbeides i fase 3
Det vil være stor forskjell på hvor lang vei det er 
fra en satsing og/eller tiltak beskrives i strategi-

dokumentet i fase 2 til det kan realiseres eller ”spa-
den stikkes i jorda”. Ved å bruke systematikken fra 
Prosjektlederprosessen (PLP) kan status for alle 
prioriterte innsatsområder ”sjekkes ut” med disse 
spørsmålene:
• Har vi et godt nok beslutningsunderlag? 

Eller må det innhentes mer informasjon? 
Med andre ord, må man gjennom en ytter-
ligere av beslutningsgrunnlaget før man kan 
si endelig ja eller nei til realisering? 

• Er det behov for en arbeidsgruppe for gjen-
nomføringen, eller kan det gjøres direkte av 
en eller flere involverte aktører? Behøves det 
mere ressurser for å komme videre med en 
realisering? 

Prosjektansvarlig (PA) og styringsgruppen (SG) 
for fase 3 har et særlig ansvar for å ta tak i tiltak 
som ikke utvikler seg etter mandatet og hensikten. 
Ledetråden i dette er at fasen heter gjennomføring 
– fra ord til handling, der målet er realisering og 
iverksetting.

Om finansiering spesielt 
Det er i prinsippet to måter å finansiere en gjen-
nomføringsfase på. Enten finansierer man alle til-
takene fra starten av, i en samlet pakke. Det er å 
anbefale. Om man ikke klarer det, kan man også 
sikre finansieringen bit for bit, år for år. Det er ofte 
mer krevende og kan gjøre at arbeidet tar lenger 
tid, blir mer usikkert og faktisk også mer kostbart. 
Åfjord må likevel finne sin løsning på dette.

En handlingsplan i neste fase bør inneholde følg-
ende elementer, der hvert tiltak knyttes til et inn-
satsområde og strategien for øvrig:
INNSATSOMRÅDE Navn og beskrivelse på de  
 definerte innsatsområdene
OVERORDNET MÅL Hva skal oppnås?
PROSJEKTMÅL Hva er målene i prosjekt- 

 fasen (milepæler)?
BEHOV Hvilke markedsbehov eller  
 aktørbehov skal dekkes?
TILTAK Hva skal gjøres av hvem?
TIDSPLAN Oppstart for tiltakene, 
 avslutning og veien videre  
 etter prosjektet
INNOVASJONSGRAD I hvilken grad innebærer  
 tiltaket innovasjonsbehov?
BUDSJETT Kostnader på tiltak 
 fordelt på år 
 (eks. 2020 – 2021 - 2022)
FINANSIERING Hvem bidrar med hva? 
 Hvordan løses likviditeten?

Starte med konseptet Helårsbadebygda 
På et tidlig stadium i fase 3 er det viktig å vise resul-
tater. Da kan det være et smart grep å se etter pro-
sjekter som er enkle å realisere og som vil ha stor 
symbolverdi for prosessen videre innenfor de prio-
riteringene som er gjort. 

For Åfjord vil det å lansere konseptet ”Helårs-
badebygda” både være synlig og ha symbolverdi. Det 
er allerede utarbeidet en prosjektplan for Helårs-
badefestivalen som arrangeres for første gang 
6.-8.november.

Å starte med konkrete tiltak knyttet til Helårsbade-
bygda vil være samlende for ”hele Åfjord hele året”, 
ha symbolverdi og skape positiv oppmerksomhet 
eksternt.

Fokus på digital strategi og synlighet 
I tillegg vil arbeidet med en digital strategi og syn-
lighet for Åfjord være et naturlig fokusområde i 
oppstarten av neste fase.



Rådgivere for reiselivet i over 20 år

Bredochsgate 1, 3256 Larvik - www.mimir.no. Telefon: 33 11 55 30.

Foto: Kristin Slotterøy


