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Kven er vi? 

• Næringshagen i Hardanger, men no nyfusjonert:

Hardanger + Voss = Hardanger og Voss Næringshage AS

Thor- Arvid Pedersen Sigmund Vereide



Kva tilbyr vi i næringshagen?

• Rådgjev 125 bedrifter (2021)

• Leiing og utvikling av prosjekt (8 stk i 2021)

• Kurs og kompetansehevande tilbod (41 stk i 2021)

• Medlemsmøter og gode møteplassar (6 stk 2021)

• Vi er ein del av eit stort regionalt- og nasjonalt nettverk (39 
næringshagar og 30 inkubatorar, Team Hardanger, INUNET, 
Innovasjon Norge, Vestland Fylkeskommune, ++)



Reisemålsutvikling Kvamskogen / Eikedalen

Mai 2018 
Næringshagen i Hardanger diskuterer potensial for næringsutvikling knytt til fritidsområdet 
Kvamskogen/Eikedalen

Juni 2018 
Næringshagen i Hardanger har møte med Kvamskogen næringslag om mogleg forprosjekt for 
næringsutvikling

Juli-August 2018
Prosjektskildring og søknad Kvam herad kraftfond for finansiering

Desember 2018
Tilsagn kraftfond for finansiering forstudie reisemålsutvikling Kvamskogen/Eikedalen 

Januar 2019 - Mai 2020
Gjennomføring av forstudie (fase 1) etter Innovasjon Noreg si handbok for reisemålsutvikling. 
Samnanger kommune og 



Forstudiet (fase 1)

Sentrale punkt knytt til den framtidige utvikling av Kvamskogen/Eikedalen som reisemål:

• Alle relevante aktørar (kommunar, sentrale næringsaktørar og Kvamskogen vel ) viste reell 

vilje til å jobbe vidare i neste fase

• Kritiske suksessfaktorar:

• Forpliktande samarbeid

• Samspel mellom kommunar og næringa

• Ekstern fasilitator av utviklingsarbeidet

• Klar forståing av rolle- og ansvarsdeling

• Marknadsfokus 

• Langsiktig struktur for utviklingsarbeidet



Forstudiet (fase 1)

Avdekka potensial
• Utvikling av aktivitetsbasert reiseliv, då spesielt sommaraktiviteter. 

• Forbetre skisentra evne til å takle snøfattige vintrar.

• Auke servicetilbod som til dømes ulike typar av bevertning og overnatting.

• Betre tilrettelegging for naturbasert friluftsliv som turar både til fots, på ski og på sykkel 

• Bygge leilegheiter for å møte trenden som er gjeldande på dei fleste «hyttebyar».

• Veg fram til ei større andel av eksisterande hytter.

• Vinterbrøyta vegar til hyttefelt.

• Gang- og sykkelvegar langs FV49 og mellom hytteområda.

• Auka samarbeid mellom næringaktøar, då spesielt knytt til fellestenester som marknadsføring, booking, 

hytteservice osv. 

• Samkøyring av dei kommunale planane i Kvam herad og Samnanger kommune



Forstudiet (fase 1)

Anbefalingar for fase 2 (masterplan)

Berekraft gjennom:

● Å stimulere til ei utvikling som kjem behova til dagens generasjon i møte utan å redusere moglegheitene for komande generasjonar til å 

dekke sine behov».

● Å fremja innovasjon, utvikling og kvalitetsheving der aktørane tek eit heilskapleg ansvar for det ressursfundamentet som 

Kvamskogen/Eikedalen baserer seg på.

Marknad gjennom:

● Å sjå på kva potensial og ressursar Kvamskogen/Eikedalen har til å byggja si posisjon i marknaden.

● Å identifisera Kvamskogen sterkaste «reason-to-og» og produkt knytt til desse.

● Å nytta kundereiseperspektivet for å identifisera kundens behov, krav og forventningar og dermed også avdekka kva som bør 

prioriterast i arbeidet med utvikling av Kvamskogen.

Verdiskaping gjennom:

● Å nytta kunnskap om behov i marknaden, forståing av Kvamskogen/Eikedalen sitt ressursgrunnlag og korleis desse føresetnadane kan

«omsetjast» til lokal næringsverksemd. 

● Eit godt samspel mellom reisemålsutviklinga og kommunal planlegging for Kvamskogen/Eikedalen.





Fase 2  - Masterplan reisemålsutvikling

I strategifasen (fase 2) definerast:

• Mål og strategiar for berekraftig utvikling av Kvamskogen / Eikedalen

• Prioriterte tiltak for utviklinga av reisemålet 

Næringshagen i Hardanger har søkt om finansiering til eit strategiprosjekt (masterplan) på vegne av 
Kvamskogen næringslag og dei sentrale næringsaktørane på Kvamskogen / Eikedalen.

Prosjektet har følgjande føremål: 

• Utarbeide eit overordna, strategisk dokument (masterplan) som skildrar eit felles og langsiktig rammeverk 
for utvikling.

• Gjennomføring av ein prosess som gir aktørane ein felles, langsiktig, strategisk plattform for berekraftig 
utvikling.

• Etablering av forpliktande ordningar eller spelereglar for det arbeidet som går føre bak scena

• Prioriterere tiltak på kort og lang sikt



ATTRAKSJON og POTENSIALE for Kvamskogen




