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Innledning
Øyriket i Romsdal, bestående av kommunene Aukra, 
Midsund og Sandøy, har et unikt kystlandskap med 
mange naturgitte forutsetninger for en allsidig 
reiselivsnæring. Øyriket består av en rekke øyer, 
holmer og skjær med mye historie innen spesielt fiske 
og fangst, skipshandel og klippfiskproduksjon. Også 
hvalfangst og motorindustri har vært, og er, en del av 
grunnlaget for bosettingene i Øyriket.

Øyriket som prosjekt ble startet i 2011 og har til nå 
hatt hovedfokus på markedsføring av regionen mot 
ferie/fritids- og det lokale kurs/konferansemarkedet. I 
tillegg er det gjennomført kurs og samlinger for 
reiselivsnæringen. 

Fra 2017 har 2469 Reiselivsutvikling AS v/Jan Sverre 
Sivertsen vært innleid som prosjektledelse. Dette er 
en avtale som går over 3 år. Målet med å få inn et 
eksternt fagmiljø er å gå fra generelll markedsføring 
av Øyriket-regionen til å utvikle flere markedsrettede 
opplevelsesprodukter.

Denne kortfattede statusrapporten beskriver 
aktiviteter for år 1 samt planlagte aktiviteter for år 2.

Hovedutfordringen for Øyriket er at det er mye 
gjennomgangstrafikk i området og mange som 
benytter seg av området på egen hånd uten at det i 
stor nok grad gavner den lokale verdiskapingen. Det 
er flere utfordringer som ligger i prosjektet. 
Hovedutfordringen er å legge til rette for verdiskaping 
basert på store potensialet som de store 
trafikkstrømmene i regionen representerer. Videre 
ligger det utfordringer i følgende områder: 

Overnatting: lite ledig kapasitet i sommersesongen 
samt at en del av overnattingsbedriftene som har 
kapasitet i hovedsak retter seg mot yrkesmarkedet

Aktiviteter; det finnes få guidede aktivitetsprodukt i 
området. Det meste av tilbudet er basert på 
opplevelser på egen hånd. Det er ønskelig å gjøre en 
analyse av produkt-markedskobling av 
aktivitetstilbudet – slik at det kan stimuleres til 
utvikling av aktiviteter som etterspørres av markedet . 

Sesongutnyttelse: Mye utstyr og anlegg brukes kun i 
korte sommersesonger - hvordan utvide sesonger?

Servering: Få gode stoppesteder for bevertning for 
både dagstur- og rundturgjester

Transport/samferdsel; utfordrende å gjøre enkle 
rundreiser i Øyriket i dag



Metode
2469 Reiselivsutvikling benytter en fast metodikk for 
destinasjonsutvikling som skal ligge som basis for 
denne typen prosjekt. Modellen er allikevel fleksibel 
nok til å ivareta lokale forhold og, ikke minst, 
aktørenes modenhet. I Øyriket-prosjektet vil det være 
sånn at vi gjerne går fra ett steg til et annet, men så 
tilbake igjen – altså kontinuerlig forbedring og 
utviklingslooper.

1. Analyse av reiselivet og andre ressurser på 
destinasjonen og markedsmuligheter

2. Markedsorientert produktutvikling og pakketering
samt grunnleggende krav til vertskap og kvalitet

3. Krav til mobilitet i destinasjonen som; offentlig 
kommunikasjon, parkering, fellesgoder m.m.

4. Tydelig profil basert på produkt og konsepter, samt 
hvordan nå frem i markedet.

5. Valg av distribusjons- og salgskanaler samt 
hvordan drive nysalg, mersalg og gjensalg.

6. Målinger og bærekraftig utvikling – hvordan gjør vi 
dette og hvilke hensyn må vi ta.

Vi jobber med steg 1 og 2, som henger sammen. Markedsmuligheter, 
markedsbehov og produktutvikling må jobbes med parallelt slik at det som 
utvikles gjøres i tråd med markedet.
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2. Produktutvikling og vertskap

4. Profil og markedsføring

6. Et bærekraftig reiseliv

1. Analyse - muligheter

3. Infrastruktur og mobilitet 

5. Distribusjon og salg

2469 Reiselivsutvikling AS – modell Destinasjonsutvikling



Aktører
Deltakerne i prosjektet har gjensidig lagt visse rammer 
for Øyriket-aktørene. Kriteriene for å være med som 
aktør i Øyriket bør inneholde følgende:

1. Medlemskap i destinasjonsselskap
2. Produktinformasjon tilgjengelig i database
3. Markedsmateriell inkl. Beskrivelse, pris og 

betingelser
4. Vertskap for presse og bransje
5. Vertskapskurs
6. Følge destinasjonens profil og verdier
7. Produktkunnskap – kryss salg
8. Tilgjengelige produkter – dvs salgbare i 

markedet
9. Aktiv bruk av sosiale medier
10. Arbeid med salgsledd
11. Åpningstider og informasjon på engelsk
12. Oppdaterte websider
13. Responstid på forespørsler

Det har vært invitert bredt i starten av året for å få 
med så mange som mulig av aktørene som har 
eksisterende eller planlagte produkter innen reiseliv og 
opplevelser.

Aktører som har vært aktive år 1:

MIDSUND
Ann Jeanette Bjørke – hotell/restaurant
Rino Karlsen – Sandneset Camping
Asbjørn Ræstad – Dancenter Midsund
Kolbjørn Stølen – Værabua/Midsundtrappene
Gunnar Kvalvik – Midsund Næringsforum

SANDØY
Stein Lystad – Ona & Finnøy Havstuer
Svein Røsok – Nybøen Feriesenter
Ragnhild Thingstad – Bestestuå
Signe T. Eikrem – Den Blå Timen
Hilde Sørmoen – To Runde Pinner
Ole Mindor Myklebust – Sandøy Næringslag

AUKRA
Nina Bakkemyr Hagbø – Aukra Auto
Edvin Magne Nybø – Gossen Feriesenter
Arnt Sommerlund – Aukra Næringsforum



Leveranser
Mellom samlinger og møter har det vært direkte 
kontakt og arbeid både mellom prosjektleder og 
aktører, men også mellom andre rådgivere i 2469 
Reiselivsutvikling og aktører.

Noen av prosjektene har ønsket/krevd bistand utover 
det som ligger som del av prosjektarbeidet for å 
kunne realiseres. 

Prosjektleder har i tillegg presentert Øyriket-prosjektet 
i forskjellige sammenhenger og på forskjellige arenaer 
som reiselivssamlinger, næringssamlinger m.m.

1. PRODUKT/MARKEDSANALYSE VED 
OPPSTART

2. 1 OPPSTARTSMØTE STYRINGSGRUPPE –
SEPT 2017

3. 1 HANDOVER MØTE ANNE J. SANDØY – SEPT 
2017

4. 3 KOMMUNEVISE SAMLINGER – SEPT 2017

5. 4 FELLESSAMLINGER – OKT ‘17, JAN ‘18, 
APR ’18, SEPT ´18

6. 3 DAGER MED 1:1 MØTER AKTØRER – JUNI 
2018

7. 1 STATUSMØTE STYRINGSGRUPPE

8. 1:1 BISTAND GJENNOM PROSJEKTET



Samlinger
Samling 4 – Aukra
• Inspirasjon og eksempel fra Hvitserk of Norway
• Nasjonale Turistststier – informasjon og 

presentasjon
• Jobbing med egne produkt og produktark
• Distribusjonskanaler v/Visit Nordvest

Samlingene har vist at det er sterke ønsker om å 
samarbeide i enda større grad, samt at det er behov 
for å få bedre kjennskap til hverandres produkter og 
aktiviteter. 

Foruten 1:1 møter mellom prosjektleder og aktører er 
det fellessamlingene som har vært det viktigste. De tre 
fellessamlingene som har vært kjørt har hatt 3 
funksjoner;

1. Faglig påfyll
2. 1:1 diskusjoner med 2469 om egne prosjekt
3. Nettverksarbeid

Samling 1 - Molde
• Presentasjon av markedsvurdering, modell for 

utvikling
• Muligheter og utfordringer for Øyriket

Samling 2 - Finnøy
• Markeder og muligheter
• Øyriket som cruisedestinasjon
• Produktutvikling og pakking
• Salg og distribusjon

Samling 3 – Midsund
• Stillhet som produkt
• Transformerende opplevelser
• Pakking mot cruisemarkedet



Tiltaksliste
Gjennom aktørenes egne prosjekter, prioriteringer og 
ideer er følgende tiltak på vurderingsstadiet eller 
under utvikling p.t.: 

Tiltak Aktører Status
Midsundtrappene Kolbjørn Stølen Stadig nye meter med trapper bygges ut og 

oppmerksomheten rundt produktet er både stor og 
økende. Produktet er ett av de mest konkrete og ferdig 
utviklede i Øyriket og bør absolutt være et 
satsningsprodukt for flere av aktørene.

Den blå timen Signe T Eikrem Pr i dag er produkteti hovedsak en mini-festival, men det 
bør være muligheter for å videreutvikle konseptet. Eikrem 
kan også videreutvikle arrangement på Sandøya innen 
stillhet og transformerendeopplevelser.

Bestestuå - Orta Ragnhild 
Thingstad

Orta er en meget spesiell plass i Øyriket og Thingstad 
har, gjennom gården og Bestestuå, et godt grunnlag for 
å utvikle noe mer rundt dette. Orta vil kunne fungere godt 
som et stoppested underveis i Øyriket, men mangler 
overnattingskapasitet til noe større.

Pakketering av 
opplevingsprodukt

Aukra Auto m.fl. Øyriket som destinasjon ligger veldig godt til rette for 
rundturer dersom logistikken til/fra Molde (samt Ålesund) 
blir gjort enkelt. Her kan bl.a. Aukra Auto spille en viktig 
rolle for å "mate" gjester inn i Øyriket-regionen.

Ona Ona & Finnøy 
Havstuer + Hllde 
Sørmoen

Ona er - bokstavelig talt - ett av fyrtårnene i Øyriket og et 
sted som bør ha et stort potensiale som produkt. Både 
Havstuene og Sørmoen er aktører som kan bidra til at 
Ona (igjen) kommer skikkelig på turistkartet i regionen. 
Her handler mye om informasjon og pakketering.

Tiltak Aktører Status
Havfiske Asbjørn Ræstad, 

Svein Røsok m.fl
Øyriket er en selvsagt region for havfiske. Pr i dag så er 
det stort sett fiske på egen hånd som er konsptet, der 
overnatting er tilbudet fra Øyriket-aktørene. Her bør det 
være mulighet å vidreutvikle guidede havfiskeopplevelser 
- både ut fra Øyriket-kommunene og ut fra Molde.

Hotell Midsund Ann Jeanette 
Bjørk

Hotellprosjektet på Midsund er godt i gang i 
utviklingsfasen og konseptet begynner å ta form på 
papiret. Definitivt et produkt som både er etterlengtet og 
som, med det konseptet Bjørk legger opp til, bør bli et 
meget godt produkt.

Hytteovernatting Ræstad Asbjørn Ræstad Utvikling av et større hyttefelt med tilliggende havfiske-
anlegg av høy kvalitet. Dette prosjektet går definitivt i tråd 
med tidligere punkt om havfiske og Ræstad kan utmerket 
godt være utgangspunkt for både guidede havfisketurer 
og båtturer generelt i Øyriket.

Aktivitetsopplevelser Harøy Maks fritid/ 
kommune

På Harøya er det allerede et frivillig tilbud om 
aktivitetsopplevelser der lokale kan få låne/leie utstyr 
som kajakker, stand up paddleboard og seiljoller. Dette 
er utstyr som er veldig godt egnet for betalte guidede 
opplevelser og/eller utleie til tilreisende gjester og bør 
utnyttes.

Parallelt jobbes det med Visit Nordvest for at Øyriket skal bli egen landingsside på www.visitnorthwest.no. Arbeidet er startet og p.t. ligger det ute informasjon, kart og bilder for 
Øyriket. Målet er at det skal være bookbare prodkter der i løpet av det neste halve året, frem mot sommer 2019.

Videre er det iverksatt arbeid med å utarbeide autoguiding vha Hopperguide for Øyriket. I første omgang prioriteres strekningen Aukra – Ona via Orta, Sandøya og Finnøya. 
Målet er at hele Øyriket skal være dekket i løpet av prosjektperioden.

http://www.visitnorthwest.no/


År 2 - prioriteringer
For år 2 i prosjektet (høst 2018 – vår 2019) vil vi gå 
videre til steg 3 og 4 og se nærmere på krav til 
infrastruktur samt begynne å jobbe med profil og 
markedsdelen av utviklingen. Det er imidlertid fortsatt 
en del jobbing på produktutviklingssiden og dette er 
selvsagt et arbeid som vil måtte være kontinuerlig.

Vi vil prioritere å jobbe langs to akser i år 2:
1. Videre utvikle egne produkt og felles pakker
2. Starte arbeidet med fokusert markeds-

/produktprioritering
3. Utlyse konkurranse for «beste produktprosjekt»
4. Igangsette arbeidet med audioguiding vha Hopper-

guide

Produkt og pakker
Det er fortsatt mange av aktørene som er helt i 
startgropa for egne produkt. Disse skal vi bistå 
gjennom 1:1 arbeid samt samlinger for at de skal få 
realisert sitt potensiale – OM vilje og evne (spesielt 
ressurser) er tilstede. Målet må være at vi til våren 
2019 har minst 2 konkrete produktpakker salgbare

ØYRIKET

2. Produktutvikling og vertskap

4. Profil og markedsføring

6. Et bærekraftig reiseliv

1. Analyse - muligheter

3. Infrastruktur og mobilitet 

5. Distribusjon og salg
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Markeds- og produktprioritering
Vi ønsker å definere to til tre produktfyrtårn som skal representere Øyriket utad og bygge 
markedsføring og kommunikasjon rundt disse etterhvert. Vi har klare tanker om hva som 
bør prioriteres og vil jobbe med aktørene videre på dette.

I tillegg vil vi jobbe med krav til infrastruktur og fellesgoder for at produkter/pakker skal 
fungere.


