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Overordna prosjekt:
Heim = Fyresdal

• Tilbakeflyttingsprosjekt for å auke 

folketalet / redusere flytting frå kommunen

• Prosjekteigar Fyresdal kommune

• Prosjektansvarleg Edvard Nesland,
–  næringssjef Fyresdal kommune

• Hovudprosjektleiar Monica Sølyst
– prosjektleiar i Faun Naturforvaltning A/S, 

Fyresdal



Prosjektleiing

Hovudprosjekt:

•Heim=Fyresdal Monica Sølyst, 

Faun Naturforvaltning A/S, Fyresdal

Delprosjekt:

•Attraktive bumiljø Monica Sølyst/Edvard Nesland (FK)

•Hamaren Aktivitetspark Aslak Momrak-Haugan (FK)

•Folkestadbyen Ragnhild Berge (FK)

•Aktiv i Fyresdal Tor Gunnar Austjord (Faun)

•Ungdom tar ansvar Terje Sveinsson/Monica Sølyst

•Fyresdal næringshage  (referanseprosjekt)



Heim = Fyresdal

Næringshagen

Arbeidsplassar

Heim=Fyresdal

Bli-lyst og bulyst

Folkestadbyen

Sentrumsutvikling

Hamaren

Folkehelse

Aktiv i Fyresdal

Integrering idrett

Ungdom tar 
ansvar

Returlyst ungdom

Attraktive 
bumiljø

Strategi/muligh.

• Organisering: «Fyresdalsmodellen»

• Fokus på fleksibilitet – ”Vegen blir til….”

• Utviklingsprosjekt – styrt med hjartet



Bakgrunn 
Hamarenområdet

• Kjøp frå OVF – sentrumsnært friluftsområde 

sikra med statlege og kommunale midlar

• Gamle planar og ynskje for utvikling av 

området Hamaren

• Søknad om Bulystmidlar frå KMD – kan 

desse brukast til å utvikle området? 



Prosess

• Forvaltningsplan

• Søknader om midlar

• Tidsressursar internt

• Prosjektleiing - innleige?

• Prosjektorganisering

• Involvering av eksterne 

grupper

• Dugnad?

• Innkjøp

• Oppdeling i små prosjekt



• Involveringsmøter med:
Skulen

Barnehagen

Pleie- og omsorgssenteret

Rådet for eldre og menneske med 

nedsett funksjonsevne

Idrettslaget

Pensjonistlaget

• Utgangspunkt: Alle skal få – litt 



Involvering

Resultat

Ynskjer/behov

Brukargrupper Involveringsmøte 

Eldre

UU turveg
Platting ved 

vatnet

Skule/BHG

Utekjøkken Natursti



Medverknad –
direkte og indirekte



Lokalpatriotisme!



Hovedattraksjon: 
fjellbru og tømmerrenne     
med universell utforming



Universell utforming 
av alle turvegane



Klokkarhamaren
- utsiktstoppen



Innovasjonscamp og 
workshop for 
ungdomsskulen –
dei unge er tatt på alvor!



Sykkel-løypa



Naturstien



Utekjøkkenet



Grillhytta og plattingen 
ved Pleie- og omsorgssenteret



Universelt utforma
turveg og platting



Benkar og 
møteplassar



Utfordringar? Jadå….





Prosjekt
Totale

utgifte

r

KMB

Bulyst

Andre

tilskot

/gåver

Komm.

tilskot

Hovud-

prosjekt-

leiing 

Annan

prosj. 

leiing

Prosj.-

leiing

tilsette

Dugnad 

lag og

org.

Heim =

Fyresdal

1 723 323 900
Små-

komm.

500 1 696 260 200  

Attraktive

Bumiljø

428 428 389 150 100

Hamaren

Aktivititets

- park

3 508 1 110 2 336 400
spele-

midlar

247 225 244

Folkestad-

byen

382 382 53 135 100

Aktiv i

Fyresdal

502 763 350 150

Ungdom 

tar ansvar

407 277 130 36 170 250

Sum 6 950 2 520 4 129 900 1 696 1 075 940 1 144



Tilskotsliste 
– med både ja og nei



Erfaringar:

• Bulystmidlane ga ein kjempegod inspirasjon!

• Midlane ga grunnlag for å setje i gang aktivitetar 

som kommunen elles ikkje hadde fått i gang

• Vi fekk stort fokus på tilbakeflyttingslyst,         

men også på bulyst og blilyst 

• Viktig med god forankring i organisasjonen

• Viktig med god informasjon til innbyggjarane



• Gode, engasjerte prosjektleiarar er avgjerande 

for å få eit godt resultatet

• Organisering med eitt hovudprosjekt og fleire 

underprosjekt var vellukka 

(kompetanseheving)

• Mykje midlar ”der ute” om ein har gode 

prosjekt og gode søknader



• Vanskeleg å få ekstramidlar til 

næringstiltak og tettstadutvikling

• Lettare til 

– nærmiljøtiltak, 

– UU-turvegar, 

– barne- og ungdomstiltak, 

– folkehelsetiltak, 

– integrering og 

– ”kreative tiltak”



• Nykelord:

– Brukarmedverking

– Involvering

– Forankring

– Informasjon



• Fordel å ha ein koordinator på alle 

søknader

– Ein med humør, pågangsmot - og 

tålmodigheit kombinert med utålmodigheit

• Eit godt grunnprosjekt kan gi god 

”spinn-effekt” for å få tilleggsmidlar som 

kan styrke og vidareutvikle prosjektet



•Viktig å ha fleksibilitet til å kunne justere 

kursen og utvikle prosjektet under vegs

•Godt å ha ein ansvarleg i KMD som kunne 

gi oss litt handlerom då vi trengte meir tid 

for å gjennomføre noko som blei mykje 

større enn det vi tenkte i starten. 

Takk, Knut Ove Nordås i KMD!



• Heim = Fyresdal og Hamaren 

Aktivitetspark har gitt oss: 

– Attraksjonskraft

– Nærfriluftsliv for alle aldersgrupper

– Bulyst og blilyst

– Mykje merksemd og medieomtale

• ..og gjort oss veldig stolte!



” Mange kommuner er engasjert i stedsutviklingsarbeid i 

Telemark. Fyresdal kommune har siden 2013 jobbet med 

Bolyst-prosjektet Heim=Fyresdal. 

Hovedmålet har vært å opprettholde og øke innbyggertallet 

for å trygge offentlige og private tilbud, gjennom å styrke 

blilyst og bolyst for både nåværende innbyggere og tilflyttere. 

Det har vært særlig oppmerksomhet om barnefamilier. 

Prosjektet er nå gjennomført med tilfredsstillende resultat. ”



Heim = Fyresdal 

Medieomtaler: 

…og 

mange, 

mange 

fleire!



Opptak NRK







Stor stas…









• Ein rask 

fotokavalkade…





































































Velkomen til Fyresdal!


