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Bakgrunn – strategisk næringsplan 2018-2021 
 
I Strategisk næringsplan (SNP) for Gildeskål kommune 2018-2021 defineres to sentrale 
næringer som skal prioriteres i planperioden:  

 Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker 
 Reiseliv, opplevelser og kultur 

 
Seks fokusområder er pekt ut som innsatsområder for å stimulere til næringsutvikling i 
Gildeskål: 
 

1. Næringsvennlig kommune: en næringsvennlig kommune lytter til næringslivet og 
tilpasser det offentlige tjenestetilbudet.  

2. Infrastruktur: er viktig for å skape en større og integrert bo-, arbeids- og 
næringsregion. 

3. Kompetanse og utdanning: næringslivet i Gildeskål kommune har en relativ høy andel 
fagarbeidere.  

4. Attraktiv bo- og besøkskommune: attraktive bo og besøksområder er viktig for å 
tiltrekke seg innbyggere og besøkende.  

5. Organisering av næringsapparatet: viktig med en tydelig avklaring av roller og ansvar 
mellom kommune, næringsliv og innbyggere. 

6. Renommé, markedsføring og rekruttering: synliggjøring av arbeidsplasser er viktig for 
rekruttering av rett kompetanse. 

 
Handlingsplanene er basert på disse prioriteringene sett opp mot kommunens ståsted på 
områdene Havbruk og Reiseliv. 
 
 
Forutsetninger for handlingsplanen (HP): 
 
HP skal være konkret, etterprøvbar og kunne forankres i kommunenes planverk.  
 
Samtidig må den være ledd i en koordinert og langsiktig og forutsigbar strategi gjennom og 
utover planperioden. Skal kunne evalueres og justeres årlig. 
 
Måloppnåelse i h.h.t nyetableringer og arbeidsplasser vil dels være et direkte resultat av 
satsingen, og dels indirekte gjennom å systematisk jobbe for å forsterke Gildeskål som 
næringsvennlig, kompetansetung og innovativ havbrukskommune. 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsplan Reiseliv 

 
Strategisk næringsplan 2018-2021 definerer «reiseliv, opplevelser og kultur» som en av to 
næringer som skal prioriteres i Gildeskål kommune i perioden. I dette ligger det at 
kommunen har et mål om å skape nye og varige arbeidsplasser i kommunen. 
 
Reiselivet vil være med på å gi vesentlige positive ringvirkninger til andre næringer i 
kommunen og en satsning vil bidra til utvikling av gode tilbud innen overnatting, servering, 
opplevelser mm, som igjen bidrar til å tiltrekke seg turister, arbeidskraft og nye innbyggere 
til kommunen. 

I tillegg til videreutvikling og profilering av allerede etablerte reiselivstilbud, som Langsanden 
på Sandhornøya, Fordypningsrommet Fleinvær, Elias Blix senteret m.m., er det nødvendig å 
utvikle destinasjonssted som i seg selv er så attraktive at de trekker reisende til kommunen. 
Slike «fyrtårn» må ha potensiale til helhetsopplevelser som inkluderer overnatting og 
bespisning og bygges opp som «hub-er» som gir mersalg/aktiviteter til andre reiselivstilbud i 
kommunen. Dette er forankret i gjeldende SNP bl.a. under avsnitt 9 «Sentrale Næringer» 
ved følgende konklusjon: 

Etablering av nye besøk- og opplevelsesattraktive «fyrtårn» av nasjonal og internasjonal 
karakter, slik som utvikling av et helhetlig reiselivsprodukt i tilknytning til funnene på 
kirkestedet på Inndyr, vil styrke næringen ytterligere og være et vesentlig bidrag i å etablere 
Gildeskål som en attraktiv reiselivsdestinasjon.  

Videre omhandler SNP 2018-2021 reiselivsnæringen på andre konkrete punkter, bl.a. under 
avsnitt 6 «Attraktiv bo- og besøkskommune»: 

2. Legge til rette for videreutvikling av Gildeskål kommune sine kvaliteter som en attraktiv 
kommune å besøke.  

Strategien blir gjennomførbar ved å: 

 Videreutvikle besøksområder og besøksaktiviteter som festivaler og arrangement. 

 Videreutvikle opplevelsesbasert reiseliv omkring etablerte og nye destinasjoner/ aktivitetstilbydere.   

 Utbedring av infrastruktur i tilknytning til attraktiviteter og friluftsliv i kommunen.           

 Bidra til etablering av ett eller flere nye besøksattraktive «fyrtårn» (ref. potensiale kirkestedet).  

Gjennomføres ved at: 
 
Det ansettes en eller flere personer som har reiseliv som hovedansvar og som kan følge opp 
de konkrete oppgavene i handlingsplanen.  
 
Dette kan/bør gjøres i regi av SNU. En slik reiselivsressurs vil kunne gi inspirasjon, interaksjon 
og utvikling blant næringsaktørene. 
 
Det vil også sikre at det jobbes målrettet med ulike prosjekter, bidra til å øke tilstrømmingen 
av besøkende i kommunen, og vil være med på å sette Gildeskål på kartet som 
reiselivsmål/destinasjon, også i informasjonssammenheng.  



Hovedaktivitet 1: Etablering av fyrtårn 
 
I kommunen er det ingen steder som utpeker seg som et fyrtårn (som f.eks Svartisen eller 
Saltstraumen), et sted som alle ønsker å besøke eller som er et mål i seg selv. Kommunen 
har 2-4 steder som utpeker seg positivt og som kan tenkes å utvikle seg til fyrtårn: 
 

1) Kirkestedet 
2) The Arctic Hideaway Fleinvær 
3) Langsanden 
4) Elias Blix (i sammenheng med kirkestedet) 

 
 
Kirkestedet har det største potensialet for å utvikle seg til å bli et reiselivsfyrtårn. Langsiktig 
og målrettet utvikling vil kunne gi mange positive ringvirkninger i form av arbeidsplasser, 
tilflytting, besøkende til kommunen, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og 
muligheter for knoppskyting av nye bedrifter og tilbud. I tillegg har kirkestedet en viktig 
kulturhistorisk og åndelig funksjon og er med på å gi identitet og røtter til innbyggerne i 
kommunen. 
 
Under planlegging; museum/bygge langhus, overnatting, retreat, parkering.  
 
Det anbefales å lage et forprosjekt som skal utrede potensialet og se alt i sammenheng; 
utvikle en plan med konkrete tiltak og oversikt over kostnader og behov for finansiering for 
det videre arbeidet. 
 
Videre handlingsplaner må ta inn over seg målet om en systematisk utvikling. 
 
 
The Arctic Hideaway – fordypningsrommet på Fleinvær har på kort tid bygget seg opp til å 
bli et ikon, både konseptet og arkitekturen, og har en slags fyrtårn-status i et eget 
markedssegment. Gildeskål kommune har alt å tjene på å støtte opp om stedet, det er med 
på å sette Gildeskål på kartet (sammen med bl.a. doen på Uredd-plassen) på samme måte 
som SALT-prosjektet greide mens det var lokalisert på Langsanden.  
 
Det bør oppmuntres til samhandling mellom The Arctic Hideaway og andre aktører i 
kommunen. Dette er den beste garantien for at det kan utvikles aktiviteter og business som 
kommer flere til gode. Dette gjelder ikke minst å få etablert et dedikert logistikktilbud til sjøs 
som kan serve transportbehovet mellom dette fyrtårnet og andre opplevelsestilbud. 
 
Stedet kan tenkes å generere nyetableringer; tjenester eller tilbud som vil betjene behov 
som oppstår i forbindelse med aktiviteten på stedet, f.eks. behov for transport. Annen type 
knoppskyting kan også tenkes, ref. Rødøy og tilbud som har oppstått som en følge av 
utviklingen av Klokkergården.  
 
 
 



The Arctic Hideaway er et prosjekt som er etablert og som går sin gang. Stedet bør følges 
tett av SNU og kommunen og man bør være lydhør for stedets behov. 

- markedsføring  
- tilrettelegging ifm visningsturer 
- følges opp av kompetent(e) reiselivsressurs(er) i SNU 

 
 
Langsanden  
Langsanden fikk fantastisk stor oppmerksomhet i forbindelse med SALT-prosjektet og flere 
og flere finner veien dit.  
 
Salten regionråd har vedtatt at Langsanden skal utvikles til et fyrtårn for regionen.  
 
Dette stiller krav til at Gildeskål kommune tar vedtaket på alvor og er med på å realisere 
visjonen. Lokale aktører er i ferd med å se på en mulig utvikling av området. Dette arbeidet 
bør kommunen bistå og støtte som best man kan. Ubyråkratisk, positiv og rask 
saksbehandling er en god start. 
 
Tilbudet med Pepperbygget må vedlikeholdes og videreføres. Behov: avsette midler til 
forbedringer, vedlikehold og renhold 

- åpne toaletter hele året 
- se på/forbedre vanntilførsel (vinter) 
- se på/forbedre kloakk (går stadig tett pga dårlig arbeid med rørene) 
- dusjtilbud åpent – lage app for betaling/kortautomat? 
- informasjonstavle/informasjon om stedet 
- avfallshåndtering 
- Infrastruktur – tilrettelegging for utvikling 
- Infrastruktur annet – skilting, parkering, ferdsel, formidling (nettilgang) 
 

 
Elias Blix 
Elias Blix og hans gjerning og historie har mange kvaliteter som fortjener å bli bedre kjent 
både i og ut over lokalsamfunnet. Bauta, tun og sti på Sandhornøy kan markedsføres mye 
bedre enn hva som er tilfelle i dag. Aller størst potensial har dette sett i sammenheng med 
utviklingen av kirkestedet. I tillegg til fokus på personen Elias Blix kan en satsning på 
pilegrimer, vandringer og historie med fordel inkluderes i planene om utviklingen av 
kirkestedet. 

- Fortsette med å rydde og merke stier  
o Blix-stien på Sandhornøy 
o Vandring fra Blix-huset til kirkestedet? 

- Tilrettelegge for organiserte vandringer 
- Elias Blix markeringer på tunet 

 
 
 
 
 



Hovedaktivitet 2: Slow travel og andre reiselivsmuligheter 
 
Gildeskål har mange kvaliteter for besøkende i kategorien «slow travel». 
Noen stikkord for slow travel: oppleve og lære fremfor sightseeing i vanlig forstand, kvalitet 
foran kvantitet, unngå stress og bråk, heller ta inn omgivelsene og oppsøke rolige steder, 
interaksjon med lokalbefolkningen og den lokale kulturen.  
 
«Slow Travel is a mindset that rejects traditional ideas of tourism and encourages you to soak in 

your environments and keep yourself open to new experiences.” 

 
Vi finner mange elementer av dette i Gildeskåls naturlige fortrinn; vakker og spektakulær 
natur, øyer og strender uten mange mennesker, the Arctic Hideaway og deres filosofi, 
pilegrimsvandring, «den gilde omvei – sakterute gjennom kommunen», sykkelturisme. For å 
lykkes og for å skille seg ut, er det viktig at Gildeskål satser på og forsterker sine naturlige 
fortrinn og fremhever det unike. 
 
Noen stikkord for ting det bør jobbes med kontinuerlig: 
 
Samle lokale/regionale aktører og interesserte til felles visjon og bygging av felles 
merkevarer for kommunen, med hovedfokus på «slow travel»-segmentet: 

- Pilegrim; seilas og vandringer 
o Merking av havner 
o Merkede stier og vandringer 

 Guider? Utdanning 
 Organiserte turer? 

o Olsok-stevne 
o Elias Blix markering 
o Tilbydere for overnatting/mat rettet mot pilegrimer og vandrere? 

- Utgravninger – se på muligheter (stille ut en mulig modell?) 
- Vielser – Gammelkirka er unik og vil gi brudepar en fantastisk ramme rundt vielser 

o Mangler overnatting og selskapslokaler! 
 Identifisere spesielle bygg/mulige utviklingsprosjekter/spleiselag? 

 Prestegården 

 Rødgården, Inndyr 
 Samarbeid mellom aktører – lage pakkeløsninger som inkluderer alt 

man trenger ifm bryllup i kommunen? 
- Samle kommunens aktører rundt store (felles) arrangementer som markedsføres 

regionalt/nasjonalt/internasjonalt 
o Olsok-stevne – gjenoppfriske og videreutvikle tradisjonen fra gammelt av. 
o Festivaler (Midtsommertreff, Langsandfestivalen, Havnedagene) 
o Blix-markering 
o Annet 

- Lokalmat? 
 

 
 
 



Hovedaktivitet 3: Informasjon/kommunikasjon 
 
Vi lever i en digital tid der de aller fleste orienterer seg via internett og sosiale medier. 
Kommunen vil tjene på å anerkjenne dette og bruke ressurser på å være synlig på digitale 
plattformer. Dette kan gjøres på flere måter, men en satsing på Gildeskålportalen vil 
antakelig være lønnsom på sikt.  
 
Det anbefales å jobbe parallelt med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det er viktig å 
spisse innsatsen og prioritere noen prosjekter som man satser på over tid, ref. utvikling av 
kirkestedet. Samtidig er det viktig å komme i gang med å samle seg rundt felles mål og ta 
grep her og nå, som er med å bidra til å styrke Gildeskål som reiselivsprodukt og styrke 
eksisterende aktører, i tillegg til å inspirere til innovasjon og nye aktører/produkter.  
 
Skal portalen fungere etter hensikten må den driftes og oppdateres kontinuerlig. Kommunen 
må også være på tilbudssiden i sosiale medier og ha møteplasser og steder der publikum kan 
kontakte «kommunen» og få svar på sine spørsmål. 
 
Lage merkede instagram-spots i kommunen; steder som innbyr til insta-moments, der 
besøkende bare må ta bilder og dele i sosiale medier, inkluderer også promotering av 
hashtags, som #visitgildeskål #ureddplassen, som kan gi oss gratis eksponering i sosiale 
medier. 
 
Behov: Oppdatert og nyskapende portal: redaktør og team av moderatorer.  
Ledes av egen kommunikasjonsressurs som (trolig) bør ansettes i kommunen. 
 
En fortsatt utvikling av Gildeskålportalen antas å være viktig for reiselivsnæringen i 
kommunen og vil sikre at Gildeskål kommunes herligheter er omtalt og tilgjengelig i en 
digital setting. 
 
 
 
 


