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Min bakgrunn

• Master i landskapsarkitektur fra NMBU 2010 

• Fordjuping i overordna planlegging

• Prosjekt- og prosessleiar i ulike utviklingsprosjekt. 

• Jobberfaring fra; 

• Statens vegvesen, Silva Consult og Faun Naturforvaltning 

Faun Naturforvaltning 

• Stifta i 2002, 4 ansatte

• AT Skog SA ble medeier i 2008

• 12 ansatte lokalisert i Fyresdal, Froland, Sveio og Bø 

• Bachelor og mastergrad 

• Biologi, naturforvaltning, økologi, skogdag, samfunnsfag og landskapsarkitektur 

• Oppdrag i hele Norge innen fylgjande hovedområder: 

• viltforvaltning

• vannforvaltning og overvåking 

• utredninger 

• utviklingsprosjekt 



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET



Lokalisering av 
prosjektområdet til 59°nord 



Åmdals Verk gruver 



Key Vestø, Åmdals Verk



Soveboks i Bandaksli, TelemarkskanalenHekti, korketrekker i Bandaksli Foto: @ingvildhar



Lokalt initiativ i 2019 
førte til oppretting av prosjektet 59°nord  med ei arbeidsgruppe

Bakgrunnen for prosjektet er å få til bygdeutvikling i 
tre av grendene i Tokke kommune



Nedgang i folketal og talet på 
ungar i barnehagen og på skulen

Grendelag inviterte til idédugnad

Ynskje om meir aktivitet i 
grendene og fleire naboar



BEHOV



Auke tilflytting for å klare å oppretthalde skule og opne barnehagen igjen

Ha klare tomter/ bustadar til tilflyttarar

Fleire arbeidsplassar

Meir aktivitet og møteplasser



MÅL 



Effektmål
Gjennom kreativitet, openheit og lokalt engasjement vil bygdelaga 

skape trivsel, fleire arbeidsplassar og tiltrekke seg fleire 
innbyggjarar og besøkende



Resultatmål 2025
Fylle opp alle barnehageplassene, 18 stk 

Auke elevtalet til 20 elevar

5 nye familiar vert etablert

5 nye arbeidsplassar vert etablert 

Klimavenleg prøvebustad for dei som vil teste ut å bu på Åmdals Verk er 

bygd



Auke attraksjonskraft 
Åmdals Verk, Austheii og Skafså



Lokale ildsjeler, kommunen, fylkeskommunen, samarbeidsaktørar, ressursgruppe, 
konsulentar

Dialog - idéutvikling - møter - finansiering - studietur - kunnskap og kompetansedeling - nettverk-
støtte



Organisering av prosjektet
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Finansiering av prosjektet 



200 000 Prosjektleiing

8225 Studietur

100 000 Fortetting med kvalitet

50 000 Kartlegging av universelle turvegar

100 000 Prosjektleiing 

Støtteordninga 
«Attraktive tettstadar i bygdene -

kring villreinfjellet Setesdal Vesthei 
Ryfylkheiane og Austheia»

125 000
Kartlegge og prioritere tiltak som 

aukar attraktiviteten og gjennomføre 
1-2 enklare tiltak

Finansiering av prosjektet 



Unik dugnadsinnsats 



I 2021(januar - september)

• 130 t i styringsgruppa, 

• 110 t i delprosjektgruppene

• 60 t knytt til stolpejakta før arbeidet med å ta 

ned stolpene for vinteren

Mange dugnadstimer

Avtaler om ekstern 
hjelp150 000 kr til Ola Roald Arkitektur 
235 000 kr til Faun Naturforvaltning 





Nærmiljøtiltak
Stolpejakt - møteplassar - turvegar- badsstoge-badeplass 

vandring i kulturhistorisk miljø - dagsturhytte



Næringsutvikling
Døgnopen og sjølvbetjent butikk - Kontorfellesskap - fokus på bærekraftige 

og innovativ næringsutvikling



Bygg smart
Bærekraft prinsippet førande for utvikling 

av prøvebustad og turisthytte



Resulterer i at fleire har høve og tør og 
ta risikoen med å investere i bustad i 

distrikta

kan gje auka folketal og fleire naboar 
som grendene ynskjer seg

Jobbe for å få til rimlegare, meir 
kostnadseffektive og 

bærekraftige 
bustadbyggingsprosjekt.



1. Innovativ og klimavenleg prøvebustad 

2. Næringsutvikling med fokus på bærekraftige og innovativ 

utvikling

3. Inkluderande møteplasser

4. Universelle turvegar og stiar som binder saman grendene 

- kulturhistorisk vandring. 

5. Turisthytte nær villreinfjellet som formidlingshus for både 

lokal kulturhistorie og naturverdier i området

Fokus delprosjekt



Gjennomført moglegheitsstudie

Utarbeidd av Ola Roald Arkitektur

Fokus på 
Møteplassar 

Turvegar
Prøvebustad 
Turisthytte

Gruvelandsbyen



Bygge på 
identitet og 
komparative 

fortrinn

Gruvehistorie







Lokal 
gruvehistorie 

inspirasjon til utforming 
av møteplassar, bygg 

og turveger



Kva kan auke attraktiviteten 
til 59 °nord, på grensa til 

villreinfjellet

Delmål i forprosjektet 

1) Kartlegge høve for 
realisering av foreslåtte tiltak 
i bygdesentra som bidre til 
nærfriluftsliv for alle, samt 
prioritere desse etter 
realiseringsevne og kva som 
aukar attraktiviteten.

2) Gjennomføre 1-2 enklare  
tiltak, med utgangspunkt i 
prioriteringa



Tiltaksliste (prioritert)
Prioritet Tiltak Lokalisering Innhald Kva skal til for å realisere? Potensial 

1 Stolpejakt
Skafså, Austheii, Åmdals 

Verk

Etablere konseptet lokalt, bestemme 
plassar, lage stolpar og plassere ut i 

terreng
Er realisert sommar 2021

Meir informasjon og 
kunnskapsformidling om 

stadar, naturverdier, 
kulturhistorie, tips og triks 
til korleis ein bør oppføre 

seg i naturen

2 Møteplasser i alle tre grendene 
Skafså, Austheii, Åmdals 

Verk 

Innkjøp av benkar/ informasjonsskilt 
som er felles for 59 ° nord, 

bålpanner, stolpe frå stolpejakta 
med informasjon om plassen og 

naturen rundt

Dugnad
Bestille element

Samarbeid med grendelag 
Produksjon på vgs

Gjenbrukselement frå gruvetida

Videreutvikling og tilføring 
av fleire element 

3
Restaurere eksisterande Malmvegen frå gruva til 

Telemarkskanalen 
Austheii - Åmdals Verk

Rydde, merke og skilte, 
informasjonstavler, omlegging av 

nokon parti på strekninga

Dugnad
Grunneigarsamarbeid 

Midlar til skilting og tavler

4
Møteplass i enden av gruva 

Cross Cut 
Åmdals Verk

Badeplass, enkel tilrettelegging på 
tilkomsten, dagsturhytte

Samarbeid med Gruvemuseet
Midlar til tilrettelegging

Gjenbruk av materiale frå 
gruåvetida

5 Møteplass på Malmvegen 
Mellom Ausheii og Åmdals 

Verk

Tak over hovudet for å ete niste
Bålpanne

Enkel form for overnatting

Planlegging 
Finansiering

Grunneigarsamarbeid
Dugnad

6 Badsstoge ved Pokerrøysa Åmdals Verk
Vidareutvikle møteplassen frå 

prioritet 1 

Avtale med grunneigar 
Søkje om oppsetting 

Bygging
Dugnad/ laftekurs 



Stolpejakten 2021 (24.6-16.10)

Stolpejakten er ein enkel og spennande 

aktivitet som passar alle aldrar og nivå, der ein 

får både fysisk aktivitet og blir kjend med 

nærområda.

Statistikk frå Tokke
• Talet på stolpar: 57
• Talet på besøkte stolpar: 8320
• Talet på stolpejegerar: 682
• Snitt stolpar per jeger: 12
• Totalt fullført alle: 22 stk
• Mest besøkt: 1. Grimdalstunet (385), 2. Råta (293), 

3. Skilt opp til gruva (280)
• Besøkande frå heile landet, særleg mange frå Oslo-

området

Effekten av tiltak

Henta fra Stolpejakten i Tokke si facebookside. 



EFFEKTAR
Tilgjengelegheit

Til lokal kulturhistorie
Lokale stadar med historisk verdi
Informasjon om naturverdier 

Inkludering
Møteplassar for alle 
Turvegar for alle 
Dugnad
Nærfriluftsliv

Folkehelse
Vandring 
Sykling 
Bading 
Rekreasjon

Attraksjonskraft
Bu- og blilyst 
Auka tilflytting 
Auka besøk 



Kva skal til for å realisere?

Meir dugnad…
Arbeidsfordeling 

Samarbeid 
Gjennomføre

Ta i bruk utarbeidde forslag og idear
Søkje om økonomisk stønad 

Marknadsføring



Behov for finansiering 
• Prosjektleiing 

• Vidareføring av moglegheitsstudien 

• Prøvebustaden 

•Møteplassar 

• Turvegar 

• Turisthytte

• Forsking og utviklingsprosjekt på 

næringsutvikling knytt til 

energiproduksjon

• Tokke kommune 

• Vestfold og Telemark Fylkeskommune

• Innvasjon Norge 

• Husbanken

• Regionalt forskingsfond 

• DNT/Thon-stiftelsen

• Stiftelsar - Gjenside og Sparebankstiftelsen 

• «Villreinmidlar»

• Telemark Utviklingsfond

• Spelemidlar 

Aktuelle finansieringskjelder



Bli attraktive tettstadar 
nær villreinfjellet



Auke attraktiviteten, avlaste og unngå konflikt
med villreinfjellet

Fokus på 
nærfriluftsliv, 

kvardagslandskap
og kunnskapsformidling



Følg oss gjerne på sosiale medie

@59gr.nord

@stolpejaktenTokke

@faunnaturforvaltning

Takk for meg!

https://www.instagram.com/59gr.nord/

