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Sogn Regionråd 

Postboks 153 - 6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 

MØTEINNKALLING 
 
Utval: SOGN REGIONRÅD 
Møtestad: Sogndal hotel 
Møtedato: 09.03.2007 Tid: 09:30 
 
Eventuelt forfall kan meldast til telefon 4767 4567 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. 
 

 
 

Dagsorden 
 
 
09:30-09:40  Opning 

 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Godkjenning av protokoll frå møtet 26.01.07 

09:40-11:00  Saker i Sogn regionråd 
11:00-12:00  ”Livskraftige kommunar” orientering ved Nurket Klemet, KS 
12:00-13:00  Lunsj 
13:00-ca. 15:00 Fellesmøte med regionstyret i Husbanken 
 
 
 
Vel møtt! 

 
 
 
Leikanger/Sogndal, 2007-02-23 
 
 
 
 
 
Olav Lunden(s)        Norunn Haugen(s) 
leiar i Sogn regionråd       spesialkonsulent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
4/07 07/491   
 Strategisk reiselivsplanlegging   
 
5/07 07/493   
 Satsingsområde for RUP i 2007   
 
6/07 07/516   
 Søknad om tilskot til drift av Fjordforsk AS   
 
7/07 07/495   
 Orienteringssaker 09.03.07   
 
 
Sakene er offentlege og  vert lagt ut på regionrådet sine heimesider: 
www.sogn.regionraad.no 
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Saksh.:  Norunn Haugen  Arkiv:  
Arkivsak: 07/491   

 
Saksnr.: Utval Møtedato 
4/07 Sogn Regionråd 09.03.2007 
 
Sak 4/07    
 

Strategisk reiselivsplanlegging  

 
 
 
Administrasjonen si innstilling: 
 
Sogn regionråd vil saman med Visit Sognefjord følgje opp saka ovanfor fylkeskommunen. 
Sogn regionråd vil arbeide for at strategisk reiselivsplanlegging vert ein del av 
samarbeidsavtala med fylkeskommunen for 2007.  
 
 
Vedlegg: 
Oppsummering frå møtet 9. februar 2007 
 

Saksutgreiing: 
 
 
Bakgrunn: 
Sogn regionråd inviterte reisemålselskapa og dei største transportselskapa til eit dialogmøte 
om reiseliv 9. februar. 26 personar deltok. På møtet blei næringa, verkemiddelapparatet og 
kommunane mellom anna utfordra i høve til samordning av reiselivet. Ståle Brandshaug frå 
Høgskulen tilrådde at det vert arbeid med strategisk planlegging på fylkesnivå.  
 
 
Vurdering: 
Sogn regionråd må drøfte om ein ynskjer å følgje opp møtet 9. februar. Regionrådet bør 
vurdere å komme med ei oppmoding til fylkeskommunen om å vedta ein fylkesplanprosess. I 
tillegg kan regionrådet oppmode ei andre regionane om å ta tak i saka. 
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Vedlegg 
 
Til deltakarar på møtet 
 

 
 
Sakshandsamar: Norunn Haugen ,  tlf: 57 62 96 14 
   
Vår  ref 
06/1312-3 

Eining/avd/ 
SOGN/REG 

Arkiv 
 

Dykkar  ref 
 

Dato 
19.02.2007 

 
 
Oppsummering frå dialogmøtet på Campus 09.02.07  
 
Desse var tilstades: Knut Lindstrøm, Olav Ellingsen, Erland Fagermoen, 
Øystein Hunvik, Jarle Skaartun, Stig Kristoffersen, Else Nesøy, Olav Lunden, 
Lasse Sæltun, Hans Olav Sandvik, Iren Vatne, Astrid Myran Aarvik, Frank 
Eldegard, Andrine Aase, Arne Monrad Johnsen, Merethe Relling, Nils Paulsen, 
Agnes Landstad, Carlo Aall, Erik Lidal, Arne Glenn Flåten, Noralv Distad, Marit 
Mauritzen, Ståle Brandshaug, Heidi Hauge (møteleiar) og Norunn Haugen 
(referent). 
 
Dagsorden: Gjennomgang av reiselivsanalyse gjekk ut og vart erstatta med ei 
innleiing om ”geoturisme omgrepet”. Møtet vart elles gjennomført i samsvar 
med dagsorden. 
 
Presentasjonar frå møtet vert sendt ut saman med referatet. 
 
Gjennom innleiingane blei det sett fokus på fleire problemstillingar knytt til 
utvikling av reiselivsnæringa i regionen: Desse er mellom anna knytt til 
balansen mellom bruk og vern, samt lokal verdiskaping og bærekraft.  
 
Konklusjonar: Det var brei semje om at det er trong for auka fokus på 
strategisk reiselivsplanlegging i fylket/regionen. Det vert tilrådd at reisemålslaga 
i lag med regionrådet  tek initiativ ovanfor fylkeskommunen for å få etablert ein 
fylkesplanprosess for strategisk reiselivsplanlegging. Alternativt kan partane ta 
initiativ til ein regional planprosess.  
 
Viktige føresetnader som vart trekte fram: 
1. Brei regional forankring i alle kommunar og breitt i næringa 
2. Planprosessen må vere finansiert av verkemiddelapparatet 
3. Opptrapping av verkemiddel må vere ein del av planprosessen 
4. Tilsetjing av prosjektleiar i minst 1 år for å få på plass strukturane 
 
Med helsing 
 
 
Norunn Haugen     
dagleg leiar i Sogn regionråd 
 
 
Vedlegg: Presentasjonar frå møtet 

 
Kopi til: Odrførarar i Sogn regionråd 
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Saksh.:  Norunn Haugen  Arkiv:  
Arkivsak: 07/493   

 
Saksnr.: Utval Møtedato 
5/07 Sogn Regionråd 09.03.2007 
 
Sak 5/07    
 

Satsingsområde for RUP i 2007  

 
 
 
Administrasjonen si innstilling: 
 
Tilråding vert lagt fram i møtet basert på drøftingar på samlinga 8. mars. 
 
 
Vedlegg: 
Regionalplan for Sogn 2005-2008 (kan lastast ned frå heimesida) 
Utdrag av budsjett 2007, vedteke på møtet 08.12.2006  

 
Saksutgreiing: 
 
Bakgrunn: 
Sogn regionråd har sidan 2005 hatt årvise samarbeidsavtaler med SFFK om gjennomføring og 
finansiering av regionale utviklingsprosjekt. I 2006 fekk regionrådet tilført kr 550.000,- 
gjennom samarbeidsavtala med SFFK.  
 
Regionrådet har sett ned ei arbeidsgruppe med to ordførarar og ein rådmann, pluss 
sekretariatet som har mandat til å planleggje og gjennomføre regionale utviklingsprosjekt.  
 
På møtet i Sogn regionråd 8. desember 2006 var det semje om at det skulle gjennomførast ei 
ordførarsamling med høve til å drøfte aktuelle samarbeidsprosjekt og satsingsområde. 
 
Vurdering: 
Det blir gjennomført ei ordførarsamling 8. mars. Basert på drøftingane på ordførarsamlinga 
blir det laga ei tilråding i saka som vert lagt fram i møtet. Vedteke budsjett for 2007 legg 
nokre føringar i høve til satsingsområde i 2007. 
 
Norunn Haugen, 2007-02-22 
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Vedlegg  
 
FINANSIERINGSPLAN REGIONALE 
UTVIKLINGSPROSJEKT 

 

   
  Prosjekt Budsjett 2007 Tilskot 2007 Kven Kontingent  

145 RUP  Prosjektmidlar* 600000 200000 SFFK partnerskap 400000

  Reiseliv 400000 200000 SFFK partnerskap 200000

  Skuleutvikling 500000 400000 SFFK/Komp.utv. 100000

  Barnevern fase II  250000 125000 FMSF 125000

  Faggruppe IKT  25000 0 0 25000

  GIS -div adm.kostnader 25000 0 0 25000

  Småbrukprosjekt 200000 100000 SFFK partnerskap 100000

  Totale prosjektmidlar** 2000000 1025000  975000 ** 
   

* Aktuelle prosjektområder er næringsutvikling, tilflytting, kommunane kjem med innspel 

** Sogn regionråd har målsetjing om minimum 50% ekstern finansiering av utviklingsprosjekt. 

Finansieringsplanen føreset vidareføring av partnerskap med fylkeskommunen om regional utvikling. 



Sogndal kommune  Sak  6/07 
Sogn Regionråd 

Saksh.:  Norunn Haugen  Arkiv:  
Arkivsak: 07/516   

 
Saksnr.: Utval Møtedato 
6/07 Sogn Regionråd 09.03.2007 
 
Sak 6/07    
 

Søknad om tilskot til drift av Fjordforsk AS  

 
Administrasjonen si innstilling: 
Sogn regionråd avslår søknad om tilskot til drift av Fjordforsk AS, men minnar om høve til å 
kontakte næringsapparatet i den einskilde kommune for å få vurdert om tiltaket kan få 
næringsstøtte.  
 
Vedlegg: 
1. Søknad om støtte datert 20.02.07 
2. Notat ”Skjer etter 01.07.2008” 
3. Regionalplan for Sogn 2005-2008 på link: 

http://www.sogn.regionraad.no/sogn/sogndal/sognreg.nsf/Attachments/Regionalplan_Sogn_+pa_nett.pdf/$FILE/Regionalplan_Sogn_+p
a_nett.pdf 

 

Saksutgreiing: 
 
Bakgrunn: 
Sogn regionråd har motteke søknad frå Fjordforsk AS ved Peter Hovgaard og Torbjørn Dale 
om eit tilskot på kr 50.000,- per år i tre år frå 2007 til 2009. Tilskotet skal gå til drift av 
selskapet (Jf. Vedlegg 1).  
 
Sogn regionråd fekk på møtet 26.01.07 ei orientering frå Peter  Hovgaard om Fjordforsk AS 
og om planar for vidare drift ved forskingsstasjonen på Skjer. Notat som blei presentert i 
møtet ligg ved saka (vedlegg 2). 
 
Sogn regionråd har i vedteken ”regionalplan for Sogn 2005-2008” sagt at næringsutvikling 
skal vere eit satsingsområde. Eit av delmåla som er skissert er ”nye næringar basert på 
utnytting av fjorden” gjennom ein strategi for ”auka satsing på forsking og utvikling av 
mellom anna nye sjøbaserte næringar”.  
 
Vurdering: 
Trass i at sjøbaserte næringar er skissert som eit delmål i regionalplan har ikkje regionrådet i 
sitt budsjett for 2007 synleggjort ei slik satsing.  
 
Ved tidlegare handsaming av søknader om midlar til einskild prosjekt og næringsstøtte til 
føretak har Sogn regionråd hatt ei haldning om at denne type søknad må rettast til dei 
einskilde kommunane.  
 
Administrasjonen rår difor til at Sogn regionråd avslår søknad om støtte til drift av Fjordforsk 
AS og oppmodar dei om å søke aktuelle kommunar direkte om tilskot.  
 
Norunn Haugen, 23.02.07
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Vedlegg 1 
 
Fjord Forsk A/S (SUS) 
v. Peter Hovgaard 
Boks 207 
6852 Sogndal         Sogndal 20.02.07 
 
 
Sogn Regionråd 
v. Norunn Haugen 
6856 Sogndal 
 
 
Søknad om støtte. 
 
Vi, undertegnete, søker hermed om støtte, kr. 50 000 for hvert av årene 2007, 2008 og 2009 til 
drift av selskapet Fjord Forsk A/S, selskap under stifting (SUS). 
 
Bakgrunnen for søknaden er at Høgskulen i Sogn og Fjordane, grunnet lav søknad av 
studenter, har lagt ned studiet i akvakultur. Dermed vil HSF også legge ned 
akvakulturstasjonen på Skjer i Sogndal. 
 
Fjord Forsk A/S ønsker å videreføre akvakulturstasjonen for å fortsette arbeidet med ulike 
prosjekter innen akvakultur (skjelldyrking), fjordforskning (turistfiske) og lokale 
undervisningsoppdrag (livet i fjordene, for alle klassetrinn). Disse prosjektene er det gjort 
nærmere rede for i vedlegg. Det er også i vedlegget gjort rede for tidligere prosjekter og 
oppnådde resultater. 
 
Vi går personlig inn med aksjekapital i selskapet. 
 
Det blir også søkt om støtte fra andre kilder 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
 
 
Torbjørn Dale        Peter Hovgaard 
1. amanuensis i akvakultur      1. amanuensis i akvakultur 
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Vedlegg 2 
 
Peter.Hovgaard@hisf.no      Sogndal desember 2006 
 
Bruk av akvastasjonen på Skjer etter 1.07.08 
 
En forlengelse av leieavtalen for akvastasjonen på Skjer mellom HSF og grunneier Belinda 
Raunehaug er under utarbeidelse. Etter denne nye avtalen skal leieforholdet opphøre 1.7.08.  
 
Det er interesse blant noen av de faglig ansatte ved Seksjon for Akvakultur å opprettholde 
aktiviteten på Skjer etter 1.7.08  på en del områder. Slike områder er i første rekke relatert til 
forhold i og omkring fjorder, både ren marin biologi/oseanografi, akvakultur med fisketurisme 
og marin geologi. Eksempler på oppgaver/prosjekter hvor Skjer er en nødvendig og/eller sterkt 
ønskelig forutsetning for gjennomføring: 

1. Et større 3 -årig prosjekt om algetoksiner, finansiert av Forskningsrådet, som skal gå ut 
2008. Her har Skjer en betydelig rolle som en sikker kilde for algetoksiner, og 
kjennskap til giftige alger i forhold til hydrografien i fjorden. Akkumulert kunnskap 
gjennom mange år på Skjer gjør stasjonen vanskelig å erstatte i dette prosjektet. Det er 
sommer og høst som er mest interessant. Tap av sommer og høst 2008 vil innebære at 
en vesentlig del av prosjektet kan gå tapt. Nye prosjekter innen samme område er også 
sannsynlige. (Se også pkt. 8) 

2. Skjelldyrking i fjorder: Blåskjell, (avgiftning, yngel), kamskjell, kurs for skjelldyrkere. 
(På dette området kan jeg konkretisere betydelig mer, se også pkt. 8). 

3. Blåskjell som fôr til torsk (Ref. pågående samarbeide med Fiskeriforskning og 
Veterinærinstituttet). 

4. Torskeoppdrett i fjorder: Større varmesum gjennom året enn ved kysten og jevnere 
temperatur noen få meter under overflaten (se også 7). 

5. Oppdrett av steinbit i dypvann med optimal temperatur. 
6. Turistfiskeprosjektet (Samarbeide med reiselivet). Søknad er innlevert 

Fylkeskommunen. 
7. Preline. Et større prosjekt med ny teknologi for mer miljøriktig oppdrett av torsk i rør 

som utnytter vannet under brakkvannslaget. 
8. Besøk av gjesteforskere, eksempler på pågående samarbeide: 
  Professor Kjell Bjørklund ved UiO i samarbeide med japanske forskere. De har vært 

her to ganger, vil gjerne komme tilbake og forske på Radiolarier i fjorden.  
 NIFES, Bergen ved Forsker Arne Duinker: Opptak og avgiftning av algetoksiner, en 

sammenlikning av blåskjell, kamskjell og østers. Kommer tilbake til høsten.  
 Morten Sandvik, Veterinærinstituttet i Oslo. Oppkonsentrering av større kvanta 

algetoksiner for å fremstille standarder til bruk av skjellnæringen til testing av skjell. 
 

Ettersom HSF ikke vil betale for fortsatt leie og drift av Skjer må inntekter skaffes på annet 
vis: 
 
Inntekter: 

1. FoU - prosjekter som genererer inntekter. Ref. ovenstående liste. 
2. Telling av algeprøver for skjelldyrkere. Talte 102 prøver i 2005-06. 
3. Oppdrag for kommuner og fylke, t. eks. overvåking av miljøet i fjorden. Hva med 

verdsarv-Nærøyfjorden? 
4. Utleie av deler av Skjer til kommersielle aktiviteter: 
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 Torskeoppdrett.   
 Skjelldyrking: Produksjon av ferdig strømpet yngel av blåskjell. 
 Mottak og pakking av fisk tatt i fjorden (Aasen, Limborg). 
 Foredling av fisk (Aasen, røyking av laks) 

5. Tilskudd fra fylke og kommune. 
6. Salg av undervisningstjenester til bl. a.  HSF  (biologi, geologi, reiseliv), eksterne kurs 

(skjell), annet (andre skoler). 
 
Organisering: 
Et A/S er antakelig beste løsning for et selskap som står ansvarlig for drift og vedlikehold. Jeg 
foreslår navnet Fjord-Forsk A/S. Selskapet leier grunn av Belinda Raunehaug, og kjøper 
bygninger med utstyr fra HSF.  Prisen kan diskuteres, men ettersom Skjer i stor grad er 
finansiert og bygget opp med forskningsmidler er det rimelig at et selskap med 
forskningsformål får overta til en lav pris.  Belinda Raunehaug vil helst ha en leieavtale på 
minimum 5 år.  
 
Legale forhold: 
Konsesjonene må overføres fra HSF til forskningsselskapet. 
 
PS. Dette er et foreløpig notat som må konkretiseres og utdypes på flere punkter. 
 
 
Peter Hovgaard,         Torbjørn Dale 
1. amanuensis     1. amanuensis 
 



Sogndal kommune  Sak  7/07 
Sogn Regionråd 

 
Saksh.:  Norunn Haugen  Arkiv:  
Arkivsak: 07/495   

 
Saksnr.: Utval Møtedato 
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Orienteringssaker 09.03.07  

 
 
 
 
1. Skriv og meldingar orientering ved administrasjonen 
2. Rådmannsgruppa 
3. Flyplassgruppa 
4. Helsegruppa 
5. RUP gruppa 
6. Ymse 
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