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Søknad om Nasjonal kolleksjon 

Prosjektbeskrivelse: 

1 BAKGRUNN 

I desember 2019 kom spel, dans og kveding i Setesdal på UNESCOs representative liste 
for immateriell kulturarv. Bakgrunnen for lista er UNESCO konvensjonen av 2003, å sikre 
vern og respekt for enestående kulturuttrykk av ikke-materiell art.  

Med utgangspunkt i den nyervervede UNESCO statusen ønsker reiselivet i Setesdal å ta 
en posisjon som kulturarvdestinasjon.  

Reiselivet i Setesdal ønsker å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme opplevelser 
knyttet til denne spesifikke UNESCO listen i sammenheng med det som kan beskrives 
som Setesdalskulturen. I Setesdalskulturen inngår, i tillegg til spel, dans og kveding, også 
håndverk, håndarbeid og byggeskikk, folkedrakter, historier og myter, mat og drikke, 
folkeliv og språk mm. 

Gjennom målrettet satsning i de riktige markedene og utvikling av eksisterende og nye 
produkter ønsker Setesdal å fremstå som en profesjonell tilbyder i eksisterende og nye 
markeder. 

Kulturturisme er en voksende form for turisme internasjonalt og allerede i dag er dette 
en av de viktigste «reason to go» også for Norge og Setesdal. Setesdal har en 
internasjonal appell, og andelen utenlandske turister til Setesdal er høyere enn både for 
Sørlandet og Norge.  

Kulturturisme kan defineres som:  

«A form of tourism that relies on a destinations cultural heritage assets and trans-forms 
them into products that can be consumed by tourists” (McKercher & du Cros 2015 s.6) 

Dette innebærer at det finnes et godt nok tilbud av kulturelle elementer som kan 
konsumeres av turister samt at det finnes en vilje til å la et slikt konsum skje.  

I Setesdal er det i dag et eksisterende tilbud av kulturelle elementer. Mye av dette er 
bygget rundt Setesdalsmuseets arbeid, men mange andre reiselivsaktører bruker innslag 
av Setesdalskulturen i sin markedsføring og produktleveranse. 

Det er likevel et vesentlig behov for å synliggjøre og bearbeide elementene som kan 
inngår i Setesdalkulturen, slik at disse fremstår som attraktive i et kvalitetsbevisst og 
betalingsvillig marked.  

På bakgrunn av dette søker Setesdal regionråd om støtte til gjennomføring av et RISS – 
Nasjonal Kolleksjon-prosjekt for Setesdalskulturen. Søknaden er forankret i styremøte i 
Setesdal Regionråd 26.02.2020 med tilsagn om egenfinansiering. 

 
 



  
2 HOVEDMÅL 

Setesdal har som mål å bli en destinasjon som byr på ekte og unike kulturhistorier. Det finnes 
lange og mange kulturtradisjoner i dalen og disse fremstår med høy kvalitet og stor 
markedsføringsverdi. Sølvgarden Hotell og Feriesenter er et godt eksempel på en 
reiselivsbedrift som inkluderer Setesdalskulturen i sin markedsføring og produktleveranse 
gjennom produkter og aktiviteter. Visit Setesdal bruker kulturtradisjonene i dalen aktivt i sin 
markedsføring og dalen har fostret mange store kulturbærere som Kirsten Bråten Berg, 
Hallvard T. Bjørgum og Kim Andre Rysstad.   

 
Hovedmål: Utvikle et sett med produktkonsept og historier basert på kulturarven som 
posisjonerer Setesdal som en unik, bærekraftig reiselivsdestinasjon.  
 
 

 
2.1 Delmål 

 
Delmål: 

1. Gjennom bruk av nasjonal kolleksjon skal det utvikles 4-5 ulike 
kulturopplevelser/kulturreiser med immateriell og materiell 
kulturarv i Setesdal som basis. 

2. Til disse 4-5 kulturopplevelsene/kulturreisene skal det bygges konsept og 
historier som skal visualiseres i tråd med innholdet i konseptet. 

3. Historiene og konseptene skal synliggjøre Setesdal både i høy- og lavsesong. 
 

 

3 PROSJEKTSTYRING 

Prosjekteier : Setesdal regionråd 
Prosjektansvarlig : Rita Hansen 
Prosjektleder : Roy Bakke, Visit Setesdal 
Styringsgruppe : Representanter fra regionråd, kulturformidlere, næring, 

fylkeskommune og eventuelt andre ressurspersoner 
 

Bedriftene og organisasjonene som inngår Visit Setesdal vil være en naturlig arbeids- og 
ressursgruppe i prosjektet. 



  

4 MARKED 

Turisme basert på kulturarv og historie er sannsynligvis en av de eldste formene for turisme. 
Helt siden romerne reiste til Hellas eller Egypt for å se og lære, har kultur-turisme vært et 
levende begrep. Den individuelle kulturarv-turisten opptrer på flere forskjellige måter, fra 
den helt dedikerte enkeltpersonen som reiser ene og alene for å oppleve et objekt eller en 
aktivitet, til den tilfeldige forbipasserende turisten som har en kulturell opplevelse som ikke 
er dyptgripende. 

Forskning viser at kulturarvturisme 1 er en av de raskest voksende formen for turisme i 
verden og den gjennomsnittlige kulturarv turisten kan beskrives som opptatt av ansvarlighet, 
er godt utdannet, relativt eldre, påvirket av kvinner og kosmopolitisk. Videre kjennetegnes 
kulturarvturisten som en turist som bruker mer penger, bor lengre, bruker hoteller, ønsker 
høy kvalitet på produktene og utforsker destinasjonen som besøkes mer nøye.  

Dette viser også gjesteundersøkelsen til Innovasjon Norge for 2019 2.   72 % av de 
utenlandske gjestene til Norge i sommersesongen sier at er viktig eller veldig viktig å besøke 
historiske bygninger og steder i ferien, og for norske ferierende er det samme tallet 56%.  

I samme undersøkelse sier 26% av alle ferierende utenlandske turister oppgir «kulturell 
ferie» som formålet med ferien sin, mot 15% av de norske turistene. Denne undersøkelsen 
bekrefter også beskrivelsen av kulturarvturisen ovenfor, bl.a. med at det er denne typen 
turist som oppholder seg lengst i løpet av ferien og at mer enn halvparten av denne type 
turister har et døgnforbruk på kr 3.000,- 

I en gjesteundersøkelse som Visit Setesdal gjennomførte sommeren 2019 3 oppga 18,7 % av 
respondentene at de hadde planlagt kulturelle opplevelser i forbindelse med sitt opphold i 
Setesdal. De tyske gjestene var markert mer interessert i dette, med 40,6 % interesse. I 
undersøkelsen var det vandring som var den aktiviteten som flest besøkende svarte at de 
ville gjøre på ferien sin i Setesdal, med 51,4 %. 

 
I siste 10 årsperiode har Setesdal opplevd en nedgang i antall kommersielle gjestedøgn 4. I 2019 
hadde Setesdal totalt 232 258 kommersielle gjestedøgn, mens det i 2009 var 259 979 
kommersielle gjestedøgn. Spesielt har antall overnattingsdøgn i hotell blitt redusert, det har i 
samme periode vist en nedgang på 36 %. 
38, 7 % av overnattingsgjestene i Setesdal er utenlandske, hvorav de tre største markedene er 
Tyskland, Nederland og Danmark. De danske gjestene er hovedsakelig besøkende til 
vintersportsstedene Brokke og Hovden.  
Til sammenlikning er 17,7 % av de kommersielle gjestedøgnene på Sørlandet utenlandske og 
for Norge er tallet 30,4 %. 
 
 
Setesdal har ikke klart å få den økningen i turisme som resten av Norge har hatt de senere 
årene. Reiselivet i Setesdal organiseres gjennom reisemålsselskapet Visit Setesdal som er eid av 
de fire kommunene i dalen. Selskapets aktivitetsnivå er styrket de senere årene og det legges 
nå betydelig vekt på samarbeid og felles aktiviteter. Selskapet jobber med å identifisere og 
fremheve de fyrtårn som regionen kan bruke i markedsføringen. Et av disse fyrtårnene vil være 
Setesdalskulturen. Reisemålet trenger gode historier å fortelle for å styrke og målrette 
markedsføringen. Naturen som finnes i Setesdal er i dag et betydelig trekkplaster for de 
tradisjonelle aktivitetsgrenene som kjennetegner turisme til Norge, sykling, vandring og fiske. 



  
 
Prosjektet med Setesdalskulturen vil kunne øke attraktiviteten og lønnsomheten for 
reiselivsnæringen i Setesdal. Den vil tydeliggjøre reisemålet og fremheve unike sider av dalen 
som ikke lett kan kopieres av andre. Ved riktig arbeid vil prosjektet gi flere helårsarbeidsplasser 
innenfor næringen og innenfor tilknyttede næringer, som handel og service. Et riktig 
gjennomført prosjekt og en god håndtering av produkt og gjester vil styrke kultur 
preserveringen i dalen.  
   
Det er i tillegg også etablert et bedriftsnettverk for overnattingsbedrifter i dalen, og 
aktivitetsbedrifter i Setesdal er med i et bedriftsnettverk for slike bedrifter på Sørlandet. Disse 
nettverkene kan være nyttige samarbeidspartnere og vil kunne bidra i utviklingen av produktet. 
 
Prosjektet vil også forsterke markedsføringskraften til eksisterende produkter som vandring, 
sykkel, vinteraktiviteter, fiske og andre opplevelser. 

 
 
 
 

 
1 Turistundersøkelsen 2019, Innovasjon Norge 
 
2 Forskning av Louis Harris, Inc., Decima Research, The Travel Industry og America, and the National Trust for 
Historic Preservation (USA) 
 
3 Gjesteundersøkelse 2019, Visit Setesdal 
 
4 Tall fra www.statistikknett.no –omarbeidet statistikk fra Statistisk Sentralbyrå



  
4.1 Bærekraft 

 

Setesdal fikk i 2016 merket for Bærekraftig Reisemål, og ble i 2019 re-merket som dette. 
Merket forvaltes av Visit Setesdal og forankres gjennom en handlingsplan som går over tre 
år, til neste re-merking. 

Handlingsplanen beskriver bl.a. hvordan arbeid med kommunikasjon, markedsføring, 
produktutvikling og samarbeid mellom aktører skal bygge på de ti prinsippene om 
bærekraftig reisemålsutvikling. 

Arbeidet med å ta i bruk den nylig tildelte statusen for sang, spel og dans fra Setesdal på 
UNESCOs liste over immateriell kulturarv som reiselivsfyrtårn må gjøres i henhold til 
UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003 og i nært og 
forpliktende samarbeid med de institusjonene som er eiere av denne listingen. 

En kjent problemstilling i forhold til kulturarvturisme er avgrensingen mellom 
reisemålsledelse og ledelse av arbeidet med bevaringen av kulturarven. Etablering av riktige 
linjer som ivaretar og styrker vernet av kulturarven må tidlig etableres og kontinuerlig 
evalueres.  

Det er vesentlig at det etableres en forståelse for at turisme tilknyttet kulturarven kan gi 
bedre vern og høyere status, gi økt og nødvendig lønnsomhet hos reiselivsaktører, gi flere 
arbeidsplasser, styrke stolthet hos innbyggerne og øke forståelsen for arbeidet med 
kulturarven. 

I prosjektet må det gjennomgående gjøres avveining i forhold til bærekraften med hensyn 
på: 

- Overbruk som betyr for mange turister som sliter ut kulturarven 

- Underbruk som innebærer for lite turister som ikke gir nok ressurser til vern og utvikling 

- Misbruk som kan være vandalisering, uriktig bruk av objekter etc. 

- At kulturarven blir utvannet gjennom kommersialisering og mister sin ekthet 

- Avhengighet av kulturarven fører til slitasje på denne og tvinge fram uekte produkter 
som igjen fører til tap av troverdighet   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
5 HOVEDAKTIVITETER 

Vi ønsker å dele prosjektet inn i følgende hovedaktiviteter 

HA-01: Prosjektledelse. 
 Administrasjon, dokumentasjon og fremdrift i prosjektet 

Ansvarlig: Roy Bakke/Visit Setesdal 
 

HA-02: Gjennomføre pilot for prosjektet 
 Bruk av RISS/Nasjonal kolleksjon 
 Ved full gjennomgang av verktøyet komme ut med 4-5 ulike 

minimumsløsninger 
 Gjennomføring av 2 stk workshops (kan bli justert) 
 Opplæring i bruk av verktøyet 

 Ansvarlig: Konsulent 
 

HA-03: Konkretisere opplevelser knyttet til konseptene 
 Definere fysisk innhold i minimumsløsningene 
 Gjennomføre digital og fysisk kundereise – prototyping 

Ansvarlig: Visit Setesdal/Setesdal regionråd og konsulent 
 
 

HA-04: Utvikling av visuelle hjelpemidler til utvalgte konsept 
 Definere visuelle hjelpemidler 
 Utvikle visuelle hjelpemidler  

Ansvarlig: Visit Setesdal/Setesdal regionråd og ekstern aktør       
 

HA-05: Fasilitere og gjøre utvalgte konsepter tilgjengelige og bookbare 
 Oppføring på hjemmesider 
 Oppføring Tellusdatabase 
 Definere bookingkanaler 

Ansvar: Visit Setesdal 
 

HA-06: Prosjektavslutning – dokumentasjon 
Ansvarlig: Konsulent/Prosjektleder



  

 
6 SAMARBEIDSPARTNERE 

Det skal før oppstart inngås intensjonsavtaler med aktuelle aktører. 
Følgende samarbeidspartnere er aktuelle: 

 UNESCO Setesdal eiere 
 Setesdalsmuseet 
 USUS 
 Bedrifter I Visit Setesdal 
 Agder Fylkeskommune 
 Eksisterende 

bedriftsnettverk 
 Smaken av Setesdal 
 Kulturrådet 
 

 
7 ØKONOMI 
7.1 Budsjett 

 

Prosjektleder kr. 250.000 
Ekstern konsulent RISS kr. 350.000 
Materiell kr. 250.000 
Workshops/samlinger kr. 100.000 
Reise kr. 50.000 
SUM kr. 1.000.000 
 
 

7.2 Finansiering 
Innovasjon Norge kr. 500.000 
Bedrifter/Egne midler/eget arbeid kr. 500.000 
SUM kr. 1.000.000 

 

 
8 KONTRAKTER 

Det skal på forhånd inngås kontrakter med alle samarbeidspartnere i prosjektet. 
 
 

Valle, 25. 03. 2020
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