
Bygdevekstavtale Setesdal

• Utfordringsbilete

• Overordna mål: folketalsvekst



Sentralitetsindeks – kategori 6



Aktuelle grep:
• Berekraftig arealbruk som ivaretek vern og bruk og lokalt handlingsrom til verdiskaping basert på 

naturgitte føresetnader/ressursar. Handlingsrom for oppretthalding av spreidd busettingsmønster 
og tilrettelegging av attraktive tomter for auke i folketal. 

• Differensiert utvikling  i alle delar av regionen. 

• Distriktspolitikk som understøtter positiv utvikling med desentralisering av funksjonar og 
offentlege arbeidsplassar – Digitalisering som kompenserar for avstandsulemper. 

• Øyremerka distriktspolitiske / næringspolitiske virkemiddel for å utløyse vekstkraft, innovasjon og 
nye næringar i distrikta. 

• Hjelp til «månelandingar» og etablering av fyrtårn i reisemålsutviklinga.

• Investering i infrastruktur for auka bustad, besøks- og næringsattraktivitet. 



Hovudgrep:



Styring/ oppfølging:

 Partnarskap; Staten og kommunane, ev tre-partsavtale med fylkeskommunen.

 Koordinering: Regionalutviklingsfunksjon/sekretariat

 Avtalehorisont: 10 år, med revisjon kvart 2. år

Evalueringsmetode:

 Følgjeforsking – korrigerande tiltak undervegs i avtaleperioden.

Resultatmål: 

• Realistiske måltal eks. 1-3 % vekst foketalsutvikling i avtaleperioden. 

• Demografi (barn/unge og del i arbeidsfør alder) konkretiserte måletal.



Landbruk & reiseliv – opplevingar 



Formidlingssenter – Energi for framtida



Hydrogendalen - «Månelanding»

Etablering av hydrogenproduksjon / distribusjon for 0-utslippssamfunn – Grøn reiserute med el-bil og 

hydrogen - lokalprodusert grøn drivkraft. Sjølv om Bykle er ein kraftkommune er ei slik etablering ikkje 

mogleg utan statleg medverknad og samhandling med ulike nasjonale og regionale aktørar – og uttalt 

vilje til at dette blir ein pilot. 

Grøne besøk, privat og kollektivtransport og anleggsverksemd – inkl. lokal/interntransport lokalt. 



Nasjonal turistveg – Suleskardvegen – RV9



Byglandsfjorden som aktivum – bustad og 

besøksattraktivitet



Landeskogen Peace Center -
attraksjonsutvikling



Aktuelle saker i bygdevekstavtale Setesdal:

1. Natur- og kulturbasert opplevingsnæring kopla med lokalt landbruk.

2. Attraksjonsutvikling – Energi opplevingssenter Bykle 

3. Månelanding – Hydrogenproduksjon – 0-utslepp- transportåra

4. Nasjonal turistveg – Suleskardvegen – Rv 9

5. Byglandsfjorden som aktivum – bustad og besøsattraktivitet

6. Landeskogen Peace Center  - attraksjonsutvikling



Vidare prosess:

• Vidareutvikling av avtaleutkast sentralt/nasjonalt 
• Innsal av Setesdal som pilot for bygdevekstavtale
• Forankring lokalt og regionalt 
• Etablere forprosjekt – prosjektorganisering.
• Konkretisering av tiltak / mål (resultat- og effektmål)
• Involvere FOU og regionale aktørar – modellutvikling –

evalueringsopplegg
• Organisering – forprosjekt
• Avklåre  framdrift – konkretisere budsjett / tiltak – virkemiddel osb.
• Avtaleinngåing
• Hovudprosjekt - igangsetting


