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Hovedmålet/visjonen 

Prosjektet har hatt som hensikt å gjøre 
Bjelland til et mer attraktivt sted å drive 
næring, bo og besøke.  Vi ønsker flere inn-
byggere, mer næringsvirksomhet og flere 
arbeidsplasser. Vi har jobbet for økt
etablering og økt bolyst. Vi har også hatt fokus 
på sentrumsutvikling, tiltak for å skape møte-
steder og har jobbet med næringsutvikling for 
økt kultur-, besøks- og turismeaktivitet.  
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Vi har brukt kompetanseutvikling som en 
viktig hjørnestein i prosjektarbeidet. Kom-
petanse og nettverk har vært viktig grunnlag 
for å skape møtesteder på tvers av bedrifter og 
aktiviteter. 

Omdømmearbeid og bygdesamarbeid er vik-
tig, vi har startet en prosess som må fortsette 
inn i framtida.
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Styreleders tanker

Jeg kom inn som styreleder i Bjelland Næringsutvikling AS i april 2020, etter å ha fulgt prosjektet 
tett fra sidelinjen. Det var lett å vise entusiasme for det styret i Bjelland Næringsutvikling AS og det 
prosjektleder Liz Rekve hadde stelt i stand i Bjelland. 

Det fokuset som har vært på stedsutvikling, lokalsamfunn og næringsliv har kommet Bjelland 
til gode. Det er åpenbart at Bjelland har «mer klang» nå enn ved prosjektoppstart. Å ha lokal-
samfunnet for øyet i Ekstragiv-prosjektet er helt essensielt. Attraktive lokalsamfunn blir ikke til 
av seg selv. Flere arbeidsplasser og et levedyktig næringsliv er med på å gjøre Bjelland enda mer
attraktivt. Dette har Ekstragiv-prosjektet vært med på å stadfeste. 

I den siste delen av prosjektperioden har det vært nyttig med det tette samarbeid med Lindesnes 
kommune og Agder fylkeskommune. Uten disse sentrale tilskuddsgiverne, så kunne vi ikke reali-
sert prosjektet. 

Jeg har tro på at prosjektet hadde noe for seg. Det har i beste fall bidratt til økt bevissthet på lokal-
samfunn i vår del av landet. Det har ført til økt selvtillit i bygda og et engasjement som smitter. Selv 
om det settes et punktum for Ekstragiv Bjelland II, så må vi fortsette i det sporet som er lagt nå. 

Bjelland er kommet for å bli. Nå må vi bare sørge for at folk kommer hit for å bli. 

Bjelland, 1. desember 2020
Åsmund Mjåland
Styreleder i Bjelland Næringsutvikling 
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5Sandsøya &Voksa i Utvikling (SVIUT) RAPPORT for arbeid 2019-2020      

Prosjektlederens tanker

Å starte et steds- og næringsutviklingsprosjekt på et par små øyer med litt over 200 innbyggere, 
langt ut i havgapet, er spenstig og helt umulig for meg, som prosjektleder, å si nei til. Vi klarte 
å tilpasse prosjektet til min brukne rygg og koronatiden – ikke heldig noen av delene. Allikevel 
syns jeg prosjektet har gjort gode grep. Det er blitt kartlagt hva som er muligheter, og startet opp 
på flere hold. Næringsaktørene i øyriket har tatt grep, og har startet store utviklingsprosjekter. 
Rosenlund Havn og Sandefisk er to av dem. Reiselivssatsinga har skutt fart, og det blir spen-
nende å se hvor det havner. 

Dette dokumentet forteller noe om hvor prosjektet kan ta veien, hvilke muligheter som ligger 
foran oss. Prosjekter som dette kan gi et overskudd til folk, til bolyst, til selvtillit for nærings-
drivende, til stedsbygging og engasjement. I alle prosjekter jeg har vært handler det om ildsjeler 
og veldig lite om byråkratiet i kommunen. 

Tusen takk til alle som har bidratt så langt, jeg håper dere har lyst å være med på veien videre.

Sandsøya, 1. november 2020
Liz Rekve
prosjektleder

  

Prosjektlederens tanker

Dette dokumentet forteller om det vi har gjort og hvor prosjektet kan ta veien, hvilke muligheter 
som ennå ligger foran oss. Prosjekter som dette kan gi et overskudd til folk, til bolyst, til selvtillit 
for næringsdrivende, til ønsket om å bli gründer, til stedsbygging og engasjement. I prosjektet
Ekstragiv Bjelland har vi tatt tak på alle fronter.

Bjelland har også hatt en fordel i at mange dugelige politikere har vært engasjerte og hatt tro på 
prosjektet. Fylkeskommunen i Agder, gamle Marnardal kommune og senere Lindesnes kommune 
skal ha takk for hjelp og støtte vi har fått.

En grunntanke for Bjelland Næringsutvikling AS er at nærings- og stedsutvikling går hånd i hånd, 
og det må også reflekteres i de planer som lages. Tradisjonell næringsutvikling har ofte oversett 
behovet for stedsutvikling og trivselsfaktorer, og dette er noe vi har forsøkt å balansere i dette
prosjektet. 

Som i alle prosjekter jeg har vært i, handler det egentlig mest om ildsjeler og bygdekapital i form av 
engasjement og dugnadsinnsats. Bjelland har mange ildsjeler - næringsdrivende og bygdefolk som 
tar i et tak når det trengs. Det er de som har dratt i gang dette prosjektet fra start. I tillegg gleder det 
meg å se at så mange har jobbet sammen i nettverk, og at gründere har kommet i gang med større 
og mindre prosjekter/ideer.

Tusen takk til alle som har bidratt! Jeg håper vi klarer å løfte bygda videre og la den vokse inn i 
framtida.

Bjelland, 1. desember 2020
Liz Rekve
prosjektleder
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Eier av prosjektet er Bjelland 
Næringsutvikling AS, org nr: 
916 201 249 

Prosjektets arbeidsnavn: 
Ekstragiv Bjelland (fase I og 
fase II).

Styret i Bjelland Nærings-
utvikling AS (BNU) består 
pr. 01.12.2020 av Åsmund 
Mjåland (styreleder), Ånen 
Trygsland, Eva Haugland 
Åsland, Arne Roland, Rune 
Svensson, Kenneth Roland og 
Kristine Valborgland. Vara-
representanter m/møterett: 
Trygve Haraldstad, Marthe 
Eriksen og Bjørgulv Foss.

Regnskapsfører: Eirin Åsland v/Åseral Regnska-
pskontor AS. Eirin Åsland har også fungert som 
økonomisjef for BNU.

Prosjektleder for Ekstragiv Bjelland 2017-2021: 
Liz Rekve, kan:skje org.nr: 914 742 420

Ressursgruppen har bestått av:
Rune Holbek, Agder Fylkeskommune
Kjell Rune Olsen, Lindesnes Kommune
Svein Jarle Haugland, Lindesnes kommune

Åsmund Mjåland, Bjelland Næringsutvikling
Eirin Åsland, Åseral Regnskapskontor AS

Vi hatt godt samarbeid med og støtte fra
Innovasjon Norge i Agder, Lindesnes-
fondet,  Lindesnesregionens Næringshage, Team
Revisjon og Åseral Regnskapskontor AS.

Prosjektet ansees som godt forankret i bygde-
samfunnets drivkrefter. 

Lindesnes kommune (tidligere Marnardal kom-
mune) er myndighetshaver i de saker der det er 
nødvendig.

Beskrivelse av prosjektets organisering
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5. Organisering 
 

Ekstragiv fase 2 er et omfattende og komplekst prosjekt med mange interessenter, aktører, 
aktiviteter og delmål, og med et relativt stort budsjett. 

Det er dermed ytterst viktig at det blir etablert en klar prosjektorganisasjon med klare 
ansvarsområder og klare rapporteringslinjer. Vi har derfor utarbeidet følgende forslag til 
organisering: 

 

 

Styret i Bjelland 
Næringsutvikling

Referansegruppe. 
Sammenssatt av relevante 

intereressenter og bidragsytere

Prosjektleder
(40% stilling)

Frivillige 
delprosjektledere 

og nettverksledere

Frivillige 
delprosjektledere 

og nettverksledere

Innkjøpte 
tjenester ved 
behov og for 

spesifikke prosjekt
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Vi har rapportert jevnlig om hva vi holder på 
med: til befolkningen i form av folkemøter
(2 stk.) og på Facebookgruppen «Bjelland
Marnardal» som ble opprettet samtidig med at 
prosjektet startet. I tillegg har vi benyttet oss 
av BNUs egen nettside og facebookside. Vi har 
jevnlig avholdt både styremøter og møter med 
ressursgruppa. Prosjektleder har bodd i byg-
da under hele arbeidsperioden og rapportert
ukentlig til styret.

Prosjektet avsluttes i mars 2021 med oppsum-
meringsmøter og møte med ressursgruppa. 
Folkemøte blir avholdt om koronasituasjonen 
tillater det.

Rapportering

Ressursgruppen på Historisk vandring i Bjelland.

Her i Bjelland har vi funnet strikkemøn-
steret - det er innovativt, grønt, bærekraftig 
og mangfoldig. Ladestasjon for elbiler, grønn
datalagring, treforedling, kumøkk, grende-
hus, dressursenter, gamle rideveier, van-
dringsstier, hytteutbygging, laftabygg, 
minilager, spinningsenter, terrengsykkel-
stier, gjenbruksbutikk, bier, bioenergi, låve-

energi, kukraft, kultur, kirkekonserter, grende-
kino, gamle husmannsplasser, skogsturisme, 
besøksbrosjyre, motbakkeløp, bush craft, 
juletrær, glassblåseri og kunstnerateliéer er 
noen av de tiltak og ideer de tre siste måned-
ene har bestått av. Det er for tidlig å begynne 
snakk om resultater, men potensialet for ut-
vikling for både sted og næring er til stede. 

Utdrag fra rapport 2017 Kartleggingsfase
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I hele prosjektperioden har vi fokusert på infor-
masjon og å være en del av den poliske debatten 
mht. bygdeutvikling og muligheter for bygda 
generelt.

Allerede i april 2017 tok vi imot stortingspolitik-
erne Odd Omland (Ap) og Kari Henriksen (Ap) 
for å informere om og diskutere bygdeutvikling. 
I august samme år holdt vi politikerdebatten 
«Hvordan ser framtidens bygde-Norge ut?» med 
dyktige agderpolitikere samt et par stortings-
politikere.

I april 2019 fikk vi nytt stortingsbesøk. Tema var 
et bærekraftig Norge og Espen Barth Eide (Ap) 
avduket MH Arctic AS sitt lille hus bygget med 
bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer.

Høsten 2019 arrangerte vi en ny politisk debatt i 
forbindelse med kommunestyre- og fylkestings-
valg, «Bygdenes plass i storkommunen». Vi in-
viterte regionens kommunestyrekandidater til å 
fortelle hvordan de ville satse på bygda for fram-
tida, og fortelle hvilken plass de mente vi ville ha 
i nye Lindesnes kommune.

Kontakt med politikere og 
ønsket om å gjøre Ekstragiv til et relevant prosjekt
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Synkende folketall, forgubbing, synkende
boligpriser, vanskelig å omsette boliger, usikker 
framtid for skolen, synkende omsetning for bu-
tikken, nedleggelse av byggevare, og drivstoff-
utsalg i fare og synkende «bostedsattraktivitet». 
Det var en nedadgående spiral og mye negativt 
fokus som ga grunnlaget for prosjektet vi nå
leverer rapport for. En mulighetsstudie, som 
gamle Marnardal kommune gjennomførte i 
2012, konkluderte med at “tilrettelegging for nye 
arbeidsplasser og et attraktivt og variert bolig-
tilbud vil bidra til å beholde innbyggerne og få 
innflytting til kommunen”.

Innbyggere i Bjelland fulgte opp dette og møttes 

vinteren 2014/2015 for å diskutere hva som 
kunne gjøres for å skape bedre grunnlag for 
næringsutvikling og aktivitet i bygda, nettopp 
for å stoppe den negative trenden med stadig 
utflytting, og sentrale servicetilbud til slutt ville 
stå i fare. Dette initiativet ble videreført med eta-
bleringen av et lokalt næringsutviklingsselskap, 
Bjelland Næringsutvikling AS (BNU). BNU 
har siden oppstart jobbet iherdig med opprett-
holdelse av bensinstasjon, tilføring av kapital for 
å kunne opprettholde butikken, videreutvikling 
av tomter på Kvimo og deltatt i lokalpolitiske 
diskusjoner.

Bakgrunn og situasjon 

Våren 2017 fikk BNU gjennomslag for et 
kartleggingsprosjekt kalt «Ekstragiv Bjelland 
fase I». Dette var et relativt kortvarig prosjekt for 
å forsøke å skape ny aktivitet i bygda, samtidig 
som man fikk en oversikt over de mulighetene 
som fantes. 

Vi kartla alle aktuelle aktører innen næring-
sliv, politikk, kultur, lag og foreninger. Vi møtte 
gründere og bedrifter for oppussing av for-
retningsplaner, satte opp kontorfellesskap og 
skapte møteplasser for prosjektet. Vi søkte 
midler til små og store prosjekter og utarbeidet 
planer for tilflytting og boligsituasjon. Vi sør-

get for å gjøre prosjektet kjent gjennom presse, 
sosiale medier og nettside.

I og med at prosjektet kun hadde en varighet på 
3 måneder, oppnådde det ikke særlig konkrete 
resultat i form av nye arbeidsplasser eller nye 
innbyggere i Bjelland. Det ble derimot etablert 
en plattform som det kunne bygges videre på for 
å oppnå økt sysselsetting, økt bosetting og økt 
trivsel i bygda.

Vi jobbet videre med konkrete ambisjoner, iden-
tifiserte markedssegmenter for næring og hva 
som burde være fellessatsing. Vi hadde fokus på 

Prosjekt Ekstragiv Bjelland fase I
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at hobbyvirksomhet kunne bli næringsvirksom-
het og gjøre folk i stand til å leve av sine inter-
esser, noe som ville gi gründerutvikling i bygda. 
Vi ønsket å gjøre noen små steg for å utvikle et 
kulturliv i bygda, skape et nettverk for reiselivs-
næringen for å gi dem styrke og arbeide mer 
utadrettet. I tillegg ønsket vi at bygdas eksister-
ende næringsliv skulle få et løft og starte nye ut-
videlser og nye prosjekter. 

Etter endt kartleggingsfase gjorde vi noen 
konklusjoner om hva en finslipt satsing burde 
være .  

Vi ser nærmere på befolkningsstatistikken se-
nere i rapporten. Der går det frem at folketallet 
har faktisk holdt seg jevnt fra 2001, men opplev-
elsen av synkende folketall var til stede

BNU har hatt følgende hovedsatsinger fra opp-
start i 2015 og fram til i dag: samfunnsutvikling 
for Bjelland gjennom synliggjøring og markeds-
føring av industriområdet på Kvimo. Det er 
blitt sikret aktivitet i den nedlagte byggevaren 
ved at bygget er blitt kjøpt ut av Bjelland Bensin 
AS og det er gjort oppgradering av drivstoffan-
legget støttet av Merkurprogrammet. Eksis-
terende viirksomheter har etablert seg som
leietakere i bygget på Kvimo. BNU har også 
etablert seg med et lite kontor i bygget. Det er 
blitt tilrettelagt møteromsfasiliteter, med tilgang 
til videokonferanseutstyr. Det er blitt gjort mye 

arbeid med å markedsføre næringsutviklingsar-
beidet som er gjort så langt i Bjelland, med egen 
nettside og Facebookside.

Gjennom 2017 var det en dialog om hvordan ar-
beidet best kunne videreføres i et nytt prosjekt. 
Vest-Agder Fylkeskommune, Marnardal kom-
mune og Lindesnesfondet i fellesskap kom med 
gode innspill for videreføring.
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•  Prosjektet skulle spisses til færre tiltak og 
 satsingsområder innenfor fellesnevneren 
 «steds- og næringsutvikling på Bjelland».

•  Prosjektet skulle etableres med en mer 
 langsiktig horisont (minimum 3 år).

•  Det skulle etableres en prosjektgruppe 
 sammensatt av nøkkelpersoner for 
 realisering av tiltakene.
 
•  Det skulle engasjeres prosjektleder (deltid) 
 i hele prosjektets varighet.

 •  Lokale og regionale støtteapparater 
 skulle involveres.

 •  Det ble utarbeidet en konkret 
 prosjektplan for prosjektperioden.

BNU, som eier av Ekstragiv Bjelland, la deretter 
opp en rammeplan over 3 år, fra 1.april 2018 til 
og med 31.mars 2021. 

Det var entusiasme for Ekstragivs prosjekt under folkemøte 2017.
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Hovedsatsing prosjekt Ekstragiv Bjelland (fase II)

Næringslivssatsing
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1. Næringsutvikling og sysselsetting 

Næringsutvikling vil være et hovedområde for arbeidet for de neste 3 år. Det er en rekke 
initiativ og aktiviteter som Ekstragiv fase 1 har vist at det kan gjøres mer rundt. Her er 
indikert en del av de områdene som det åpenbart må jobbes videre med i de kommende 3 
årene. 

Ekstragiv Fase 2
April 2018 – 
Mars 2021

Nærings-
utvikling og 

sysselsetting

Stedsutvikling 
og trivsel

Kompetanse- 
og 

kulturbygging

Totalprosjekt

Satsingområder

Kvimo 
Næringsområde

Overordnet 
arealplan

Grønn 
Datalagrng

Markedsføring 
og forretnings-

utvikling

Tomte-og 
eiendeomsutvik

ling

Gründere og 
eksisterende 

småskala-
bedrifter

Gründercamp 
o.l.

Kvinnenettverk

Involvering av 
støtteapparat

Skalering av 
eksisterende 

bedrifter

Fjernjobbing og 
steds-

uavhengige 
arbeidsplasser

Lokale

Infrastruktur

Eierskap og 
finansering

Ladestasjon for 
el-biler Bønder

Utbygging

Skogbruk
Turisme, 

opplevelse og 
aktivitet

Drift

Finansering

Effektiviserig av 
egen drift

Alternative 
energikilder

Nye produkter

Nye 
næringsveier 
(f.eks. bier)

Nye produkter Formalisere 
nettverk

Samlet 
markedsføring

Nye tjenester/
produkter:

- Skog
- Elva

Finansering Mentorordning

Delprosjekt

Aktiviteter /
emner

 

 

1.1. Kvimo Næringsområde 

Kvimo industriområde består i dag av ca 35 mål tomt som disponeres av kommunen. Totalt 
tilgjengelig areal er ca 70 mål som er ferdig regulert. Det er i dag to eksisterende næringsbygg 
på området, men utover dette så har området ligget brakk i nær 30 år.  

Det vil være et fokusområde for Bjelland Næringsutvikling å gjøre forsøke å skape mer 
utvikling og aktivitet på området, og det er blitt gjort en del arbeid gjennom de siste 2-3 årene 
for å sikre den aktiviteten som allerede eksisterer, men også legge til rette for nye 
etableringer. 

Det som er gjort så langt er: 

- Etablering av eget eiendomsselskap som sikret videre drift i bensinstasjonsbygget 
- Hogst og rydding av resterende arealer innenfor de 35 målene som disponeres av 

kommunen 
- Større oppgradering av drivstoffanlegget på bensinstasjon 
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Kompetanse, 
holdninger 
og kultur
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2. Stedsutvikling og botrivsel 

Bjelland Næringsutvikling tenker at det også er viktig å tilrettelegge for gode boforhold, 
bevissthet rund stedsutviklingen og generell livskvalitet for å øke tilflytting og redusere 
fraflytting. Tiltakene som her er skissert går utover ansvaret som tradisjonelt ligger på det 
offentlige (skole, barnehage, eldreomsorg og kultur). Noen av de satsingsområdene som er 
skissert her vil kreve særdeles godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og private 
aktører for å finne løsninger på de utfordringer som finnes. 

Ekstragiv Fase 2
April 2018 – 
Mars 2021

Nærings-
utvikling og 

sysselsetting

Stedsutvikling 
og botrivsel

Kompetanse, 
holdninger 

kultur

Totalprosjekt

Satsingområder

Botrivsel

Sentrums-
utvikling

Formidling og 
rettledning

Mottak av nye 
innbyggere

Store tomter

Kunst, kultur, 
foreninger og 

friluftsliv

Konserter, 
forestillinger og 

utstillinger

Seminarer og 
samlinger

Tilrettelegge for 
frilufts-

aktiviteter

Møtesteder

Bruktbutikken

Kafe og 
spisested

Organisering og 
finansering

Utvikling av 
eksisterende 
møtesteder

Delprosjekt

Aktiviteter /
emner

Tilrettelegge for 
utøvende 
kunstnere

 

 
2.1. Sentrumsutvikling 

Det er en stor utfordring for Bjelland at verdien på tomtene er lav og det er lav grad av 
fornying av bygg i sentrum. En del hus og bygg mangler nødvendig vedlikehold og det er 
uryddig på en del av tomtene og utenfor husene. Det skaper et særdeles dårlig inntrykk på 
gjennomreisende og potensielt nye innflyttere. Dette er en negativ spiral som man må finne 
en måte å bryte. På dette området virker ikke markedsøkonomien og vanlige 
forretningsmodeller, og det må finnes løsninger som kombinerer politisk vilje og handlekraft, 
samtidig private aktører involveres. Målet er at sentrum i Bjelland skal framstå på en bra 
måte, og at de bygninger som er forfalne enten rehabiliteres eller saneres. Det er også en stor 
utfordring av butikken mangler utearealer for å tilby tilstrekkelig parkeringskapasitet, 

Stedsutvikling 
og botrivsel
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3. Kompetanse, holdning og kultur 

Det er en rekke områder der det er ønskelig å øke kompetansenivået blant næringsdrivende 
og mulige gründere. Det er også nødvendig å fortsette arbeidet med å påvirke holdning og 
utvikle videre en kultur for entreprenørskap og utvikling. Dette er av det tre 
satsingsområdene i Ekstragiv 2. 

Ekstragiv Fase 2
April 2018 – 
Mars 2021

Nærings-
utvikling og 

sysselsetting

Stedsutvikling 
og botrivsel

Kompetanse, 
holdninger og 

kultur

Totalprosjekt

Satsingområder

Kompetanse

Kursing

Mentoring

Involvering av 
eksisterende 
støtteapparat

Kulturbygging

Folkemøter

SuksesshistorierSeminar

Media

Profilering

Markedsføring

Positiv omtale

Delprosjekt

Aktiviteter /
emner

 

 

3.1. Kompetansebygging; kurs og seminarer  

Gjennom Ekstragiv fase 2 så ønsker vi å tilby diverse kurs og seminarer for de indre bygder. 
Eksempler på slike kurs kan være innføring i en del av støtteordningene som finnes, eller 
rene gründerseminarer, eller mer konkrete kurs i verktøy som næringsdrivende trenger, 
f.eks. Excel, presentasjonsteknikk, styrearbeid osv. 

Det er også mye kompetanse i bygda som kan være interessant for andre å få del i. Det gjelder 
ikke minst innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske. Eksempelvis har det nå blitt tatt et 
initiativ der det lokale skytterlaget tar ansvar for å lage et kurs for førstegangsjegere og der 
det kommer deltaker fra hele indre Agder. Dette kan bygges videre på og kan over tid skape 
nye kompetansearbeidsplasser. 

3.2. Holdninger og kultur 

Et av de viktigste resultatene observert fra Ekstragiv fase 1 var den holdningsendring som 
man kunne oppleve blant mange i bygda. Det er nå flere som forstår hva som skal til for å 
drive næringsutvikling og starte egen virksomhet, og det er flere som er direkte engasjert. 
F.eks. så er det nå 20 aksjonærer i BNU, og der mange av disse er privatpersoner.  
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Næringslivet i Bjelland
Næringslivet i Bjelland er en blanding av bygg- 
og anlegg, jordbruk, skogsbruk, transport, eien-
dom, aktivitet og diverse handel. Vi hentet ut en 
oversikt fra Proff.no i starten av prosjektet for å 
få oversikt over de lokale bedriftene i bygda.  Det 
er registrert rundt 70 næringsdrivende i Bjel-
land bestående for det meste av enkeltmanns-
foretak og små bedrifter. Det er aktører innen 
skogbruk og mindre jordbruk som «synes minst 
og gjør mest». 

I tillegg til gründerfokus har vi ønsket å være en 
støttespiller for de små og mellomstore bedrift-
ene i Bjelland. Vi har sendt ut en skriftlig hen-
vendelse til alle bedriftseiere med tilbud om 
støtte og kompetanseheving, og om utviklings-
muligheter og annen rådgivning i samarbeid 
med Team Revisjon i Mandal.

Et annet fokusområde har vært å utvikle Kvi-
mo Næringsområde. Det består av ca. 35 mål 
tomt som disponeres av kommunen. Totalt 
tilgjengelig areal er ca. 70 mål som er ferdig reg-
ulert. 

Det er i dag to eksisterende næringsbygg på om-
rådet, men utover dette har området ligget brakk 
i nær 30 år. Det er blitt gjort en del arbeid for å 
sikre den aktiviteten som allerede eksisterer, og 
gjennom de siste 2-3 årene er det lagt til rette 
for nye etableringer og utbygging. I dag har vi 
en prosjektleder som jobber med utviklingen av 
Kvimo Næringsområde sammen med gründer-
bedriften Trekraft AS, som ønsker å etablere en 
vedfabrikk på en del av tomten.

Trekrafts skisse for nybygg på tomten på Kvimo
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Bjelland har store skogressurser og lange tradis-
joner for å drive med intensivt skogbruk og til-
hørende næringer. Skogen som en fornybar og 
miljøvennlig ressurs begynner å bli svært viktig, 
men samtidig er lønnsomheten i det tradisjonelle 
skogbruket relativt lav. Det foregår imidlertid 
mye innovasjon på feltet. I Ekstragivprosjektet 
har vi ønsket å orientere oss mer innen arbeidet 
som gjøres regionalt, nasjonalt og internasjo-
nalt på dette området. Vi har hatt fokus på nye 
produkter som skogbruket i Bjelland kunne 
inn-rettet seg mot, for eksempel biobrensel eller
andre alternative energikilder.

Vi har hatt idévrimling rundt produkter, ut-
vikling og muligheter, og vi har hatt kontakt 

med bedrifter som driver med trevirke og skog 
gjennom prosjektperioden. Vi har sett det som 
viktig å være orientert mot de miljøer som nå 
driver intensiv forskning og utvikling på om-
rådet: vi har for eksempel deltatt på den nasjon-
ale Skog & Tre-konferansen og holdt et vellykket 
nettverks- og kompetansemøte for skogs- og 
trevirkemiljøet i regionen. 

Jul fra Bygda er et produkt som har kommet 
ut av skogsressursarbeidet, og etableringen av 
Trekraft AS vil gi skogsbygda Bjelland et løft inn 
i framtida.

Skog

Trygve Haraldstads Jul fra Bygda er ett av gründerprosjektene i perioden.
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Bønder
De fleste bønder har mer enn nok med egen ut-
vikling og arbeid. I prosjektperioden har land-
bruket i bygda blitt rammet av både flom og 
tørke. Vi har dannet fellesskapet «De innova-
tive bøndene». Der kan bøndene komme med 
innspill om hva de ønsker av kompetanse og 
felleskapstiltak, og de deltar når de har anledn-
ing. I prosjektperioden la flere bønder i regionen 
ned melkeproduksjonen . 

 Eikeland Gård.

Adventure Norway AS v/Ewen Martin
Høgetveits Naturcamp og 
Høgetveits Rett og Slett
Midtgaard Thilde Paulsen

Alf Ola Haugland hytter
Tirsdagsturen; Trygve Haugland og 
Wenche Roland
Anni og Sverre Haugland, 
stimerkingsprosjektet og hytteutleie
Friluftsfestivalen v/styret
Terrengsykkelbanen Heins Madsen
Folkehelseuka
Joker Bjelland
Grillsentralen
Koland Lakselodge
Visit Lindesnes

Disse deltar i «Opplev Bjelland 
– det gode liv på bygda»- nettverket:

Melkeproduksjonen i Agder skal reduseres med 1,25 millioner liter. I den forbindelse kompenserte staten i 2020 bønder som velger 
å legge ned.
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Turisme, friluft, opplevelse og aktivitet
Økt turisme er viktig for Bjelland. Turisme og 
besøksstrategien baserer seg på økt interesse og 
ny iver etter å bli bedre kjent med eget land, og 
skog og fjell. Bjelland har et stort potensial for å 
kunne bli en slik besøksarena.

Målet er å skape flere virksomheter, tilby et mer 
komplett produkt og å kunne tilby noe som har 
både kvalitet og kvantitet. Vi har jobbet med å 
skape en overbygning for alle natur- og opplev-
elsesbaserte virksomheter i bygda - både eksis-
terende og potensielle.

De fleste aktørene er små og har nok med sitt 
i ulike utviklingsfaser, men det er god fart i 
utviklingen for alle aktører og alle er med i 
fellesnettverket «Opplev Bjelland – det gode 
liv på bygda». Når nettverket møtes, kommer 
deltagerne med kreative forslag og innspill til 
hverandre, og årshjul og fellesplaner utarbei-
des tidlig på året. Nettverket har også vært en 
støttespiller i utviklingen av Bjelland Friluft-
festival og terrengsykkelbanen som åpnet au-
gust 2020. Samarbeidet med Visit Lindesnes er
bra: de deltar på nettverksmøtene og gir del-
takerne god støtte og hjelp.
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Vi er halvveis i Ekstragiv Bjellands prosjekt. Bjel-
land er nå utkantstrøket i Nye Lindesnes, så vi 
jobbet i slutten av året med tankene på hvordan vi 
skal bli sett og hørt og kunne bidra bra inn i den 
nye kommunen. Vi er en levende representant 
for «det gode liv på bygda» og vi merker det på 
tilflytting, økte skole- og barnehagetall. Entusias-
men rundt Bjelland er merkbar større, folk deltar 
i dugnader og gjør små- og store utviklingspros-
jekter så bygda blir mer attraktiv inn i framtida.

I utviklingsarbeidet er det viktig å se revitaliser-
ing av lag og foreninger for befolkningen, dug-
nader, fellesskapsfølelse, nye møteplasser, kultur, 
kirkekonserter, revitalisering av ungdomshuset, 
historiske vandringer, og annet som utgjør limet 
i bygda. Vi har skapt en god plattform for folke-
helsesamarbeid og støttet alle friluftstilbud.

Vi har 13 gründere som nå jobber med sine 
prosjekt, noen er startgropa andre har kommet 
mange steg fremover, alle med vekstpostensiale. 
Alle har fått støtte i det kommunale/regionale til-
skuddsbildet og hjelpeapparatet. Skogsforedling, 
bærekraftsbygg, terrengsykkelstier, gjenbruks-
butikk, skogs/villmarksturisme, bie/honningut-
vikling, kumøkkgjenbruk, friluftsfestival, data-
overvåking, teddybjørner, matservering, juletrær, 
bunadsutvikling – et spekter av spennende, 
bærekraftige og til dels innovative muligheter og 
gründere som vil fortsette sitt arbeid i 2020.

Eksisterende bedrifter får tilbud om hjelp og 
støtte til å videreutvikle seg, og de griper mu-
ligheten og blir større og sterkere. Vi har skapt 
mentorordning og felleskontorer, møteplass for 
nettverk og en stemning i bygda for nye tanker 
og ideer. Vi jobber med bønder og de som driv-
er skog, slik at vi vet hvilke behov og hva vi kan 
bidra med for dem. Vi jobber med reiselivs- og 
turismebedriftene og gir dem en arena og tref-
fes og sette fingeren på kompetansebehov. Vi 
har holdt bedriftsnettverksdag, kompetanseuke, 
kurs, workshops, møter, gründertreff og signali-
sert utad og innad at vi er med på leken. Vi deltar 
i Gründeruka Agder og Bylab Sør. 

Ladestasjonen for elbiler er nå straks på plass. 
Sentrumsutviklinga tar sin form og har entu-
siasme og dugnadshjelp fra mange. Vi mangler 
fortsatt «verktøy» for hvordan vi skal hjelpe på 
eksisterende forfall i sentrum, men fortsetter 
å jobbe med dette.  Bo i Bjelland betyr i tillegg 
til bolyst, aktivt arbeid med bolig, tomte og leie-
marked. Vi hjelper til å få dette til å bli en egen 
motor.

Vi fortsetter å fortelle om suksesshistorier som 
dukker opp (friluftfestivalen, grundere, aktiv-
iteter, produkter) og sørger for at alle prosjekter 
får info-boost, i tillegg jobber vi med å sørge for 
at Bjelland er relevant gjennom politisk debatt og 
arenaer det er nødvendig å være på banen.

Halvveisrapport 2019
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Vi har utarbeidet en gründerstrategi og han-
dlingsplan og startet tidlig utdyping av mulighe-
tene for samarbeid med Lindesnesregionens 
Næringshage.Vi har etablert en mentorordning 
og bedriftsrådgivning gjennom Team Revisjon/
Rådgivning i Mandal. Vi har avholdt gründer-
uker 2018-2020 i samarbeid med Gründeruka i 
Agder (2018-2019) og Gründer365 (2020).

Vi har i tillegg bidratt til og hjulpet i etabler-
ingen av gründere og sosiale tiltak i Bjelland 
(listet kronologisk).
Det har skjedd mye i Bjelland de siste 3 årene. 
Mange har brettet opp ermene og tatt tak.

Melkerampa bruktbutikk 

Ivar Eikelands Biopotter - kumøkkprosjekt  

Bjelland Lynghonning – honningkollektiv

Fosserens Hundesenter – friområde for hund 

Grendehuset

Adventure Norway - utvidelser

Stall Midtgaard – Thilde Paulsen; gårdsferie, de 
gamle rideveiene, villmarkscamp

Aarset Designstudio – Greta Annabel Aarset

Kirkekonserter – Sigvart Dagsland og 
Inger Lise Stulien

Kultur: Bjelland

Gründere

Midtgaard
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De innovative bøndene 

Opplev Bjelland – Det gode liv på bygda

Bragastova – kontorfellesskap og møteplass

MH Arctic AS

Jul fra bygda – Trygve Haraldstad

Ingvild Tamper m/fam – musikk og bunadssøm

Middagsklubben på Grendehuset – Oddrun 
Kaspersen og Gerd Ritha Svensson 

Bjelland ungdomslag

Politikerdebatt 1 (gymsalen)

Bedriftsrådgivingstjeneste gjennom Team 
Rådgivning

Næringslivets dag

Kunnskapsuka/gründeruka

Trekraft AS 

Gosonar AS – utvikling og drift av nettsider

Kvimoprospekt

Grillsentralen restaurant og bar Kristiansen – 
Lena Jeanett Kristiansen
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Friluftfestivalen - revitalisering

Bjelland Vel - revitalisert 
Markedsdager på Bragastova

Kunnskapsuka/gründeruka 

Næringslivets dag

Kirkekonsert

Politikerdebatt på Hesså

Folkehelsesamarbeid

Julemarked Oddrun Kaspersen og Gerd Ritha 
Svensson

Ladestasjonen ferdigstilt

Grillsentralen restaurant og bar åpner

BygdeLab Liz Rekve 
Friluftsfestival 

Terrengsykkelbane på Hesså

Prosjektleder ansatt med ansvar for Kvimo 
næringsområde og oppføring av 
et fellesbygg der.

Aarset Designstudio, Greta 

Annabel Aarset  - fagbok om 
teddybjørnproduksjon

Kvinnenettverk 

Næringslivets dag og kunnskapsuka/gründer-
uka

Folkehelseuke

Koland Lakselodge

Fosseren Hundesenter - utvidelse (venter)
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En viktig del av prosjekt Ekstragiv har vært 
å kunne bidra til økt kompetansenivå blant 
næringsdrivende og potensielle gründere, og 
å videreutvikle en kultur for entreprenørskap, 
næringsutvikling og meningsytring. Derfor 
har vi avholdt den årlige næringslivets dag og 
kompetanseuke (vår versjon av Gründeruka i 
Agder), samt arrangert en rekke kurs og kom-
petansehevende workshops. Disse tiltak må sies 
å ha vært vellykkede: det har vært mange del-

tagere og det har vært stor interesse også utenfor 
bygda. 

Vi har i hele prosjektperioden hatt et godt samar-
beid med Gründeruka i Agder og fått bistand til 
møter gjennom Lindesnesregionens Nærings-
hage AS. Vi har også avholdt to folkemøter hvor 
vi har informert om prosjektet så langt, samt 
to store politiske debatter med fokus på bygde-
politikk og bygdas utfordringer.

Kompetanse og skolering
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Exel 1-2-3
Næringslivets dag (årlig)
Kompetanseuka (årlig)
Framtidas energi for jordbruket
Kurs i annonsering for Facebook
Fokus på regnskap og skatt
Vinteren – den kalde fine tida – fokus på tu-
risme og reiseliv for vinterstid
Sentrumsutvikling – hva vil vi og hvorfor?
Kirken – historien og fortellingene
Skogen er framtida – fortellinger fra regionen 
og fokus på nyskaping og verdiskaping
Bedre enn ryktebørsen – fakta og informasjon 
om utviklinga i Bjelland
Søkermotoroptimalisering 1-2-3
Friluftsbygda Bjelland -informasjon om satsin-
gene
Bjelland i Folkehelsesatsingen
Generasjonsskiftet, hva må du vite?
Utviklingen av Kvimo næringsområde – infor-
masjon
Markedsføring i 2020
Framtidsverksted Bjelland
Schiveprestene – Bjelland kirkehistorie

Her er oversikt over 
kompetansehevende arrangementer vi har avholdt:
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I likhet med andre småsteder, fiskevær og 
bygder i Norge, er det en utfordring for Bjelland 
at bolig- og tomteverdi generelt er lav. I løpet av 
prosjektperioden har vi likevel sett en økning i 
boligverdier i Bjelland. 

Et annet kjent bygdeproblem er at det er lite 
renovering og fornying av bygg som står tomme. 
De blir stående og forfalle og kan gi et dår-
lig førsteinntrykk for folk på gjennomreise og 
potensielt nye tilflyttere. Markedsøkonomi og 
vanlige forretningsmodeller virker ikke på dette 
området, og det må finnes løsninger som kom-
binerer politisk vilje og handlekraft, samt at pri-
vate aktører involveres. 

Målet med sentrumsutvikling er å få Bjel-
land sentrum til fremstå på en bra og innby-
dende måte, og at de bygninger som er forfalt 
enten rehabiliteres eller saneres. Det er også 

en utfordring for butikken at den ikke har nok 
par-keringslasser. Det vil ha stor betydning for
butikkens langsiktige overlevingsevne at det 
finnes løsninger på arealutfordringene i sen-
trum.

Sentrumsutviklingen i Bjelland har stor betyd-
ning for både trivsel og næringsutvikling. Vi 
har arrangert møter og har også utviklet en
sentrumsplan «Å skape et spennende og levende 
sentrum». Det har vært stor interesse rundt 
dette temaet og vi har søkt om tilskudd til flere 
tiltak gjennom Fylkeskommunen, Lindesnes 
kommune, URO-kulturrådet mv  men så langt 
har det vært umulig å få ut tilskudd.

Vi har samarbeidet med Bjelland Vel om dug-
nader og forskjønning av sentrum og en rekke 
tiltak vil formes i årene framover.

Sentrumsutvikling

Ekstragiv Bjelland har bistått gründere, nærings-
drivende, lag og foreninger med mer enn 80 
søknader om midler til små og større prosjek-

ter. De aller fleste har fått uttelling. Totalt har 
Ekstragiv-prosjektet generert 7,5-10 millioner 
kroner til bygda gjennom søknadsbistand.

Hjelp til søknader

Den nye ladestasjonen
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• Nyetableringer i næringslivet.

• Utvikling og vekst i eksisterende 
 virksomheter.

• Være attraktive i 
 rekrutteringssammenheng.

• Økt kompetanseheving.

• Kreativ gründervirksomhet.

• Pengesterke investorer som får 
 øynene opp for bygda.

• Engasjert og solid reiselivs- og 
 kulturnæring.

• Samarbeidsprosjekter mellom 
 næringsdrivende.

• Samarbeidsprosjekter over 
 kommunegrensene.

• Nettverksbygging.

• Stødig og god omdømmebygging.
 
• Stedsutvikling, 
 sentrumsforskjønning – 
 lokalsamfunnsutvikling.

• At bygninger pusses opp og folk 
 lever i husene.

• At det fødes flere barn.

• At bygdefolket er tiltakslystne, 
 dugnadsberedde og entusiastiske.

• At folk får lyst til å flytte til bygda, 
 kan jobbe her og blir værende.

• At bygdas ungdom kan bosette 
 seg i hjembygda.

• At de som har flyttet ut får 
 mulighet til å flytte tilbake.

• At ildsjeler blir tatt vare på.

Hvor vellykket klarer en liten bygd å bli? 
Og hvordan måler vi det?

I arbeidet med å få Bjelland til å vokse og gro har vi satt opp en liste som vi mener er nøkkel til 
suksess for bygda: 
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• 40 nye tilflyttere 2017-2020 og med netto
 positiv effekt på innbyggertall.

•  20 nye selskaper/virksomheter etablert i 
 prosjektperioden, hvorav minst 5 nye 
 selskaper/virksomheter etablert på 
 Kvimo Næringsområde.

•  Sikre god drift av butikk og bensinstasjon.
 
• Sikre fortsatt tilbud på sentrale offentlig 
 tjenestetilbud som skole, barnehage, 
 bibliotek og tilbud til eldre.

Ambisjonene for prosjektet har vært store

Befolkningsstatistikk Bjelland

*Grunnkretsnummer:10210113/42051013,  10210114/42051014, 10210115/42051015 og 10210116/42051016
Kilde: Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/folkemengde 

Ekstragivs hovedmål var å sommeren 2021 kunne vise til: 
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Befolkningsantallet i Bjelland har holdt seg 
relativt stabilt i perioden 2001-2020. «Fraflyt-
tingsspøkelset» er akkurat det - et spøkelse. Det 
finnes ingen stor fraflytting fra bygda – og det 
skjer tilflytting. I løpet av perioden haren rekke 
unge familier flyttet til Bjelland. Sentrum har 
fått et tilskudd på 4-5 nye familier med barn, og 
også voksne middelaldrrende finner Bjelland et 
godt hjem å flytt til. Mange har en familie som 
har ønsket dem hjem, andre har funnet «sitt 
sted» i Bjelland .

 Vi gleder oss over økningen i aldersgrup-
pen 6-15 år – på 5 år har denne gruppa hatt en
økning på 20. Nedgangen i aldersgruppen 16-19 
år skyldes nok at ungdommer flytter vekk for å 
gå på skole. Nedgangen i aldersgruppen 70-79  
på 2000-tallet skyldtes i hovedsak at beboere 
på Bjellandsheimen flyttet til Marnarheimen på 
Marnardal (annen grunnkrets). 

Det må jobbes kontinuerlig med å få folk til å 
flytte til Bjelland - skape den bygda vi vil ha og 
vise fram det gode liv på bygda så ofte vi kan.

SSB måler ikke tilflytting på grunnkretsnivå, så tankene baserer seg på observerte fakta.
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Fraflytting og «brain drain» er et fenomen over 
hele verden. Kjetil B. Alstadheim påpeker i en 
kommentar i Aftenposten 4.11.2020 at «poli-
tikerne kommer for seint, damene har dratt, 
og næringslivsfokus vil ikke redde bygda, så nå 
må vi tilrettelegge for politikk for nedlegging av 
bygda». 

De flinke damene som strømmer til byene, tar 
seg utdanning og får gode jobber - er det de vi 
skal jobbe for å bli eller komme hjem? Vi me-
ner at vi ikke skal bruke krefter på fraflytting, 
men heller jobbe for at folk vil flytte til bygda. 
Hvordan skal Bjelland kunne tiltrekke seg yngre 
folk som blir værende? Her er noen punkter 
som burde tas tak i:

Manglene/ikke-eksisterende boliger for vanlig 
boligkarriere for unge mennesker. 

Boliger som står tomme eller «en-ukes»-
feriebolig.

Mangel på tilrettelegging for ungdom. 
Ikke-eksisterende muligheter for utdanning og 
karriereutvikling. 

Få eller ingen tilbud for unge etablerere.
Vanskelig å skaffe kapital til satsing og/eller
videreutvikling i grissgrendte strøk.
Vanskelig å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.
Lite miljø for nytenking.

Vi bør også tilrettelegge for yrker som det er be-
hov for i periferien. Det blir for lite å kun skulle 
tilby skole og opplæring for folk som vil flytte. 
Vi må finne gode opplæringsarenaer for de som 
vil bli værende.

Fraflyttingsspøkelset 
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Vi har ønsket oss 20 nye selskaper/virksom-
heter etablert i prosjektperioden, hvorav minst 
5 nye selskaper/virksomheter etablert på Kvimo 
Næringsområde. Det er en høy ambisjon og 
vi har hatt noen endringer i forutsetningen 
for tomten underveis i prosjektet. Kvimopro-
sjektet har egen prosjektleder som jobber for 
fullt i skrivende stund og det blir interessant å se 
hva man får ut av dette.

Vi har i dag vært støttespillere for etablering av 
14 nye selskaper i Bjelland og mer er på gang.

Vi satt opp målbildet for prosjektet for perioden 
som bildet under, og mener vi har kommet godt 
innenfor på alle punkter. Når det gjelder resten 
av målbildet har vi jobbet og levert i henhold 
til plan.

Næringslivsutvikling i Bjelland
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Innovasjon Norges mål om å utløse bedrifts- 
og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsut-
vikling, har følgende krav og måleenheter for 
satsing:

- Overlevelse 
Små og gode bedrifter og gründere overlever. En 
indikasjon på vår måloppnåelse ved å bidra til 
flere gode gründere, er at de nyetablerte over-
lever og skaper spennende arbeidsplasser. Vi har 
også jobbet side ved side med små bedrifter med 
ambisjoner og ønske om endringer og vekst.

- Omsetningsvekst 
Vellykkede bedrifter vokser. En indikasjon på at 
vi lykkes med å bidra til vekstkraftige bedrifter, 
er at selskaper som drives i Bjelland øker sin 
omsetning. 

Vi har studert regnskapsdata fra Proff.no for 
noen bedrifter i Bjelland  for å se på tendenser til 
vekst. Mange av selskapene viser en grei verdi-
skapning, de fleste er oppadgående og med solid 
omsetningsvekst og resultat. 

- Produktivitetsvekst 
Produktive bedrifter skaper høyere verdi. En 
indikasjon på at vi lykkes med å bidra i vekst-
kraftige bedrifter i Bjelland, er at Ekstragiv-
prosjektet og deltagerne har skapt endringer og 
forbedringer av produksjon og produktivitets-
vekst. 

- Lønnsomhet
En av de viktigste suksessmålingene vil være
å se at lønnsomheten i bedrifter i Bjelland har 
økt.

- Sysselsetting 
Vi kan ikke si sikkert om vi har hatt syssel-
settingstilvekst eller flere arbeidsplasser. SSB har 
dessverre ikke tall på bygdenivå med hensyn til 
sysselsettingsutvikling , men en gjennomgang 
av - og kjennskap til - bedrifter som holder til i 
Bjelland, bekrefter at man har økt sysselsetting 
og nyetableringer, samt tiltak som vil kunne gi 
økt sysselsetting i framtida.

Det er ennå for tidlig å slå fast om vi har lykkes 
eller mislykkes. Befolkningsøkning er en sak-
tegående prosess, tilflyttingsprosjekter er lang-
siktige og næringslivsvekst er komplisert å måle. 
Næringslivsutvikling er lite synlig for folk flest 
med mindre noe helt nytt og stort startes opp. 14 
store og små gründere har startet opp i Bjelland. 
Noen av dem kommer til å utvikle seg og skape 
arbeidsplasser, mens andre nok må se seg nødt 
til å avslutte sine prosjekter etter en stund. I og 
med at alle våre gründere har holdt intensiteten 
oppe under pandemien i 2020, kan indikere at 
de har evne til selvregulering og omstilling. 

Det har ikke vært prosjektets intensjon å vise enkeltbedrifters regnskapstall, men vi har gjennomgått de fleste tallene for Bjellands 
bedrifter
SSB lager ikke sysselsettingsstatistikk på grunnkretsnivå 
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I tillegg til næringsliv, satt vi inn følgende målbilde for de to andre satsingsområdene:

Stedsutvikling og botrivsel
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Mange er interessert i å bosette seg «på landet». 
Èn utfordring er at mange ledige boliger og små-
bruk ikke ligger ute i det åpne markedet. Vi har 
ønsket at fraflyttende boliger og småbruk vises 
i markedet, og har oppfordret dagens eiere til 
å leie ut eller legge ut for salg. Vi ønsker også 
å hjelpe aktuelle leietagere og tilflyttere med å 
finne fram til aktuelle boliger.

Vi har ønsket en fast modell for mottak av nye 
innbyggere samt en oversikt over alle ledige 
boliger, nedlagte bruk og ledige tomter. For å 
kunne arrangere «åpen bygd», med visningshel-
ger et par helger i året, har vi ytret et ønske om 
noen kunne ha laget et eget langvarig prosjekt 
som kunne ha utviklet seg til en arbeidsplass. Vi 
anser et slikt prosjekt som viktig for framtidig 
tilflytting til Bjelland, og tror det ville finne sin 
plass i framtida.

Turisme og friluftsliv - en lysende framtid
Vi har gjennom pandemien, så langt, sett at 
kortreist turisme er veldig populært. Alle hyt-
ter, uteleienheter og camper i Bjelland hadde 
sommeren 2020 en enorm oppgang. Det kunne 
ikke skaffes nok overnattinger. Mange turister 
kom langveisfra, men de aller fleste kom fra re-
gionene rundt Bjelland.

Ekstragiv-prosjektet har sørget for at det blitt 

satt i gang merking av løyper og turmål, og eta-
blering av turkart av ildsjeler og turorganisa-
sjoner. Vi er sikre på at dette arbeidet vil fort-
sette inn i framtida.

Vi ønsker å utvikle all turisme i Bjelland videre; 
skogsturisme har så vidt startet opp og vi er sikre 
på at det vil bli populært. Slike aktiviteter krever 
imidlertid kompetanseheving, profesjonaliser-
ing og kommersialisering som vil være viktige 
satsingsområder i framtida. Alle tar ikke sikte på 
å gå alle toppturene, men nøye seg med å gå på 
tur langs sentrumsnære skogsstier. Bjelland har 
mye å tilby i så måte.

Fisketurisme og lakseguiding er ennå ikke særlig 
utviklet i øvre del av elva (sone 4). Det er et be-
tydelig potensial på disse satsingsområdene, og 
vil kunne gi vekst i turisme- og friluftslivnærin-
gen.

Kultur gjennom sesongene
Ekstragiv-prosjektet har vært med på å tilrette-
legge for kirkekonserter i de årene prosjektet har 
eksistert. Dette kultur-initiativet er nå tatt over 
av en gruppe ildsjeler og vil bli godt ivaretatt. 
Vi har hatt konserter og festivaler til jul og om 
sommeren. Det foreligger mange ideer fremover 
som bruker både skogen og elva som bakteppe.

Tomt, bruk og boligutviklingsprosjekt 
– modell for mottak av nye innbyggere
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Kunstnere i opphold/artist in recidence
Vi har fra prosjektstart ønsket å legge til rette for 
å ha kunstnere i opphold. Mange små steder har 
slike programmer og de tilføyer småsteder mye, 
i form av kunstnerisk utveksling og økt dialog 
om kunst og kultur med befolkningen. Vi har 
ikke klart å lokalisere god lokaler for dette, men 
i framtiden kan det endre seg og prosjektet kan 
utvikles videre.

- Samfunnselastisitet
I suksessvurderingen må man også ta inn byg-
das evne til å gjøre endringer selv som ikke teller 
inn i vanlig sysselsettingsstatistikker. Bjelland 
har økt takten, mange har tatt fatt som dug-
nadsarbeidere for bygda og som gründere og 
næringsdrivende. Dessverre er ikke den delen 
av dette arbeidet lett å måle. For når det gjelder 
samfunnsutvikling og aktiviteter som gjøres 
for å påvirke den, er «alt avhengig av alt». Man 
må prøve å se på hva som ville skjedd dersom
aktiviteten ikke ble gjennomført, og sammen-
ligne med andre steder i vårt område.

BNU, som har påtatt seg mer enn normalt i 
forhold til utvikling av Bjelland, blir også viktig. 
De har påtatt seg å være infrastruktur for pros-
jektet, og prosjektmodellen med kombinert pri-
vat og offentlig eierskap er god.

Vi mener at geografisk og fysisk nærhet til po-
tensielle næringsdrivende og gründere er viktig.  
Gründere som tar sin hobby/hovedinteress og 

gjør til levebrød, er viktige på flere vis – slik sat-
sing gir positive tilskudd til bygda og kan vokse 
til noe mer.  Levebrødsgründere kan gi opp et-
ter en stund, men ved hjelp av oppfølging har de 
også store overlevelsesmuligheter. Vi mener at 
Ekstragiv-prosjektet BNU har senket terskelen 
for å starte opp.

- Bosteds-, bedrifts- og besøksattraktivitet
Telemarksforskning har utarbeidet en modell for 
å måle effekten av program som Ekstragiv Bjel-
land. De har tre typer attraktivitet som forklarer 
mulighetene for vekst i for eksempel Bjelland:

1) Bostedsattraktivitet - hvor attraktivt er det å 
bosette seg i Bjelland?
2) Bedriftsattraktivitet  - hvor stor suksess og 
hvor attraktivt er det å starte bedrift i Bjelland?
3) Besøksattraktivitet - hvor populært er det å 
besøke bygda vår?

Prosjektet har konsentrert seg om alle disse 
punktene og vi mener at det har gjort Bjelland 
mer attraktivt for tilflytting/bosetting, gründer- 
og næringsetablering og besøks-/turistopplevel-
ser. 

- Omdømme
Omdømmearbeidet må sees i sammenheng 
med hva Bjelland har vært til nå og det man øn-
sker at bygda skal kunne være. Det å skape et 
positivt inntrykk av bygda er viktig for å sikre 
en positiv utvikling i årene fremover. Gjennom 
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en positiv tilhørighets- og fellesskapsbygging 
skaper vi et bedre sted. Dette igjen kan påvirke 
folks inntrykk av og ønske om å flytte til og/eller 
besøke Bjelland.

Omdømmet handler også om holdninger, og 
om hvordan egenskaper og verdier som knyttes 

til Bjelland verdsettes. Vi snakker om oppfattels-
en av bygda og samsvaret med virkeligheten. Vi 
snakker om inntrykk noen har av bygda, altså i 
bunn og grunn ikke kunnskap, men de assosias-
joner og tanker man gjør seg når vi snakker om 
Bjelland. Nettopp derfor er ALLE en viktig brik-
ke i arbeidet for å øke verdien av bygda vi bor i.

• Potensialet for bygda og de kommende 
 næringslivsaktører og kommersielle 
 aktørene er til stede 
• Vi har en gjeng gründere som er godt i gang,
 vi skal fortsette å gi dem anerkjennelse.
• Vi skal fortsette å støtte opp under all form  
 for næringsutvikling, jobbe for at hobby-
 virksomhet gjerne blir til næring og være 
 heiagjeng for gründere som vil starte 
 noe i bygda.
• Vi må også i framtida satse på mangfold, 
 originalitet og identitet, og fokusere på 
 muligheter.
• Vi skal fortsette å tilby unike opplevelser og
 utvikle reiselivsprodukter som 
 passer til Bjelland.
• Vi skal støtte og delta på alle 
 kulturaktiviteter i bygda.
• Felleskontorer og mulighet for fjernjobbing 
 ble lagt ned ved salg av kontorer, 
 det bør jobbes for at det skal gjenopprettes 
 i annet bygg.

• Få folk til å realisere seg her – livsstils-
 innvandreren som velger å bosette seg for 
 å realisere liv med jakt, fiske, friluft og bo i 
 småbruk med det gode liv på landet og unge
 familier har definitivt en plass hos oss.
• Vi må jobbe mer med å vise muligheter og
 prospekter til å bygge i bygda. 
 Få folk til å ønske seg ut av storbyene.
• Vi må være oppmerksomme i alle sammen-
 henger der infrastruktur, skole m.m. berører
 oss, og være aktive i den nye kommunen.
• Vi fortsetter arbeidet med informasjonsflyt
 på Facebook og andre steder.

Små og store drømmer
Mange drømmer og ønsker kan realiseres. Noen 
krever større investeringer, andre trenger kun et 
dugnadslag og engasjerte folk. La oss se litt på 
Bjelldølenes drømmer og ønsker:

Synlighet: Vi må signalisere at det skjer noe i 
Bjelland. Vi må komme i kommunikasjon med 

Framtid - kort og lang
Arbeidet vi har gjort fram til nå er bare en begynelse. Nå må bygdefolket - ildsjeler og andre dra 
lasset videre. 
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de som reiser gjennom Bjelland. Vi må få folk til 
å stoppe og ta bilder, selfier og fortelle om Bjel-
land. Et stort skilt som forteller at denne bygda 
er kreativ og interessant.

Aktivitet og behov: Forbedring av biblioteket 
– mer brukervennlig og moderne. Få til en 
ukentlig frisør og annen pleie. Få fiskebilen 
og andre matbiler hit oftere utenfor butikken,
eller aller helst opparbeide plass på baksiden 
av butikken. Ha førjulsmarked og matmarked 
om høsten. Minigolfbane. Faste griller, bord og 
benker der lekepark og minigolfbanen bygges. 
Området foran og bak busslomma til skolen 
kan opparbeides til et mer parkmessig preg. Det 
kan settes ut benker, kunstneriske utsmykninger 
i sentrum, frodige blomsterbed. Mye større 
brukt-butikk. Møteplass for voksne. ATV trail. 
Lefsebakeri. Galleri. Utescene i sentrum og mer 
musikk og kultur. Utbedre turstien langs elva 
fra gamle Bjellandstova sørover og nordover.
Rydde rundt elva og utvide elveområdet, etablere 
en lengre sti og vandring langs elva. Bruke dette 
som «lysvandring» om høsten og ha spesielle 
arrangementer rundt denne kulturstia. Det bør 
etableres separat gang- og sykkelvei eller fortau 
fra Lille Bjelland i sør til industriområdet i nord. 
Økt gatebelysning gjennom hele Bjelland inn i 

gangveien over gamlebroa mm. Lys og lykter på 
alle hus må være tent i mørke. Flere benker på 
vår vei rundt hele Bjelland.

Også fra barn og unge har ønskene kommet: 
Dataspill i biblioteket. Akefest for alle i Einha-
gen. Vintereventyr med fakler og kunst/musikk, 
bål og fortellinger. Samlingssted for unge. LAN. 
Ninja Warrior bane for barn og unge. Barnas 
brukt&byttedag. Lekeplass med lekeapparater 
og mange gode gøymeplasser. Bygdekino.

Til slutt 
Bjellands forankring til kommunen må det 
arbeides med. Overgangsperiode til ny kom-
munestruktur gjør kommunikasjon og samar-
beid mer komplisert. Kommunen har liten tid 
og administrasjonen er strukket i forhold til 
arbeidsoppgaver og dermed mindre tid til byg-
deutvikling. Vi venter på organisering av byg-
deutvalg og kommunikasjonsarenaer.

Mye avhenger at folk liker seg i Bjelland og at 
man klarer å realisere de ønsker og drømmer 
man har. Vi tror Bjelland har den muligheten og 
fortsettelsen blir spennende.

Befolkningsdeltagelse. En viktig del av arbeidet med befolkningen er å få folk til å møtes. En av disse arenaene har vært «bygde-
lunch» - gjennom 3 år har vi invitert til «lunch med gule lapper» hvor vi har identifisert ønsker, drømmer – store som små. Skolen 
har hatt sitt elevråd med og de eldre har vært del i prosessen, avslutningsvis hadde vi Framtidsverksted under Kompetanseuka 2020
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Kilder

Prosjektrapport for Bjelland fase I
«Innovativt, grønt, bærekraftig - med store 
muligheter for framtida»
Prosjektbeskrivelse Ekstragiv Bjelland Fase II 
rev 2 Endelig versjon
Næringslivs og gründerstrategi for Bjelland
Sentrumsplan: Å skape et spennende og lev-
ende sentrum
Befolkningsstatistikk 2001-2019 SSB

Samarbeidspartnere 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Politikere i gamle Marnardal kommune og 
Lindesnes kommune
Lindesnesfondet
Innovasjon Norge Agder
Fylkeskommunen i Agder, Regional- og 
næringsavdelinga
Fylkeskommunen i Agder, Friluftsavdelingen
Merkur-programmet 
Sparebanken Sør
Team Revisjon AS, Mandal
Lindesnesregionens Næringshage
Visit Lindesnes
ByLab Agder
Øyslebø og Laudal Vel og andre aktører i 
BygdeLab
Bjelland Oppvekstsenter
Bjelland Vel
Bjelland Idrettslag
Dølen 4H
Bjelland Ungdomslag
Bjelland Sanitetsforening
Bjelland kyrkje

Spesiell takk til Leiv Arne Åkset, Åkset Foto for 
bruk av foto for deler av rapporten.

Den vakre dragestolen.
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Utfordringer
Lang vei til der avgjørelser tas
Mangel på folk 
Fraflytting av unge
Mangel på arbeidskraft
Lite industri 
Mangel på boliger til unge 
Dårlig kollektivtransport til og fra byene
Dårlig bredbånd /fiber/internett på heiene
Få unge mennesker
Mange har gått lei dugnad
Lang vei til utdanningstilbud
Manglende tillitt til kommunen
Fokus på at kommunen skal ordne alt.
Manglende forståelse for bygdeutfordinger, 
fra administrasjon og politikere som ikke har 
tilknytning til stedet

Muligheter
Mange nye prosjekter inn i framtida
Får stort fokus utenfra
Gode lag og foreninger
Kort vei til større steder
Mye bra folk og tiltak
Satsingsvillig næringsliv
God folkehelse
Naturvakkert
Fiske
Vilt
Stillhet og fritt for mange former for støy
Mange og gode turmuligheter
Godt samhold
God barnehage og skole for barna
Nybygd flerbrukshall
Nye møtesteder

Risikovurdering for BJELLAND
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• Vi gjorde en SWOT analyse tidlig for å finne
 de beste sidene og utfordringene 
 for prosjektet. 
• Vi har utarbeidet en gründerstrategi.
• Vi har støttet opp om omlegging av 
 butikken.
• Vi har støttet opp og tilrettelagt for 
 ny ladestasjon.
• Vi har identifiserer felles utfordringer, 
 interesser og samarbeidsmuligheter. 
• Vi har jobbet med workshops og 
 kompetanseutvikling for å foredle 
 gründerbevissthet
• Vi har satt fingeren på hva som er 
 bygdas DNA. 

• Vi har under hele perioden jobbet med 
 utviklingsmulighetene for 
 Kvimo Næringsområde.
• Vi har tilrettelagt for bedriftsrådgivning
 gjennom Team rådgivning, Mandal
• Vi var støttespillere for å få etablert 
 det nye Grendehuset
• Vi har støttet opp om etableringen av   
 nye organisasjoner, tiltak og festivaler.
• Vi har jobbet med aktører, som ønsker 
 det, en mulighet for god kommersiell 
 utvikling som igjen gagner bygda. 
• Vi har startet felleskontorene Bragastova, 
 som vi håper får nye lokaler etter 
 salg av nåværende

Dette er noe av det vi har gjort 
– kortversjon for deg som ikke liker mange sider:
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• Vi har vært støttespillere for nettverk og 
 brosjyre for reiselivssatsinga i Bjelland 
 «Det gode liv på bygda», med fokus på økt 
 reiselivssatsing og samarbeid aktørene 
 mellom. Vi har arrangert idévrimlinger 
 om aktiviteter og produkter som kan gi 
 besøkende i Bjelland en god opplevelse
• Vi var engasjerte støttespillere for oppstart 
 av Melkerampa bruktbutikk og Bjelland 
 Lynghonning (honningkollektiv)
• Vi har vært engasjert i barn og unges 
 aktiviteter, hatt årlige idévrimlinger 
 sammen med elevrådet og fått et 
 innblikk i deres hverdag
• Vi har vært en støttespiller for en ukentlig 
 middagsklubb der folk møttes til en 
 matbit på grendehuset
• Vi har spilt inn ønsker og behov fra de 
 unge til ungdomslaget 
• Vi har skapt Historisk Vandring, en liten 
 rullatorvennlig vandringsrute i sentrum
• Vi har vært involvert i Bjelland Vels 
 arbeid og gitt innspill og tanker 
• Vi har vært en støttespiller for 
 bondenettverket «De innovative bøndene» 
 og arrangert kompetansetiltak innen 
 solceller for låvetak, mv.
• Vi har tatt initiativ for det kommende 
 kvinnenettverket i Bjelland.
• Vi har samlet informasjon om hva bygda har 
å tilby med årshjul, Facebookside og brosjyre.
• Vi har skapt et godt omdømme for 
 Bjelland gjennom ulike medier.
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Små steder – 
store muligheter 

av Liz Rekve

Aldri har det vært viktigere å forsterke utkantnorge/bygdenorge 
og finne gode samarbeidsprosjekter og verktøykasse som kan gi småstedene 

de livsforutsetninger som trengs. 

Vi må finne ut hvordan man kan overleve, hvilke muligheter som finnes, 
hvilke verktøy som kan brukes, hva er gjort og kan brukes igjen, hva burde vært 

gjort og kan tas tak i nå. Det har over lenger tid vært en negativ utvikling og vekst i 
bygder, i næringsliv og befolkning.  At det ikke finnes mer investeringslyst, 

renoveringslyst og engasjement for småstedene i Norge skyldes nok at det ikke 
finnes sterk interesse og politisk engasjement småsamfunn og bygder i Norge. 

Det er en geopolitisk trend.  Politikken i Norge har de siste 10-15 årene 
fokusert på hvordan man skal gjøre større byer attraktive og få dem 

best rustet til å være motoren for driften av Norge. 

For å ta tilbake bygdas plass i storsamfunnet, må det jobbes på flere plan. 
Det å ikke kunne være stolt av bygda si, å ha en tilhørighet til stedet, gjør at mange 

flytter vekk. De unge finner andre steder som de gjør til «sine». Når bånd forsvinner 
og limet i bygda forvitrer, er det ikke lenge før stedet mister både folk og engasjement. 

Derfor er det så viktig med bygdeutviklingsprosjekter på små steder 
som kan få dem til å blomstre.

Bjelland er ei bygd som har vist at det nytter å satse.
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