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Dette er en rapport for hovedprosjekt Pilottur-
løype Lofoten som nå heter Lofoten Farm Trail. 
Det ble gjennomført et forprosjekt i 2015 og 
skrevet en Landskapsressursanalyse som denne 
rapporten er bygget på. Denne rapporten skal 
blant annet vise hvordan landbruk og reise-
liv kan fungere sammen for å skape nærings-
utvikling og bedriftsnettverk. 
Tre gårder i Lofoten har gått sammen for å 
skape mer aktivitet i området mellom seg og på 
den enkelte gård. Aalan Gård, LofotHest AS og  
Reinmo Gård. Å skape noe autentisk, naturven-
nlig og bærekraftig har vært viktig for gård-
eierne. Prosjektet skulle vært ferdig som-
meren 2018, men ble utsatt til 2019 på grunn 
av at flere tiltak ble utsatt av ulike årsaker, og 
noen av utfordringen med et slikt prosjekt er at 
«Ting tar tid». Dette kommer vi mer tilbake til i  
rapporten. Det har vært fire fantastiske år med 
mye ny kunnskap, gode gjennomførte tiltak, ut-
vikling på flere nivåer, stor entusiasme og mange 
nyttige bekjentskaper.

1.0 Innledning

Fellesysteri for kumelk i LofotenLofotenMat Rapport 2015/1

Vi ønsker å takke Fylkesmannen i Nordland, 
Hanne Sofie Trager, for arbeidet hun har gjort 
for prosjektet, samt for midler til gjennomføring. 
Vi ønsker også å takke Nordland Fylkeskommune 
og Vestvågøy kommune for midler og støtte. 
Uten gårdeierne og den innsatsen de har lagt i 
prosjektet ville ikke Lofoten Farm Trail vært like 
bra som det har blitt. Mange timer og iherdig 
innsats gjennom fire år har gitt gode resultater 
og vi takker dere for innsatsen. 
Vi benytter også denne anledningen til å takke 
Norsk Landbruksrådgivning, Lofoten Mat og  
Lofoten Matpark for bidrag, støtte og gode inn-
spill til prosjektet. 

Vi håper at denne rapporten vil kunne brukes 
som et verktøy for andre tilsvarende pro sjekter 
innenfor blant annet landbruk, reiseliv og  
produktutvikling. Og til videreutvikling av pro-
sjektet Lofoten Farm Trail.

Takk til prosjektledere Kjersti Isdal og Maria 
Fouad for godt arbeid med prosjektet. 
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2.0 Bakgrunn

De gamle ferdselsveiene over fjellet mellom yt-
tersida og innersida av Lofoten har en historie 
som går langt tilbake i tid. De var bindeleddet 
mellom bygdene i en tid da båten var det vik-
tigste fremkomstmiddelet. Avstanden over fjel-
let var kort, og her gikk bygdefolket til kirke og  
butikk, eller for å treffe venner og familie i nabo
bygda. Her gikk fiskerne til og fra fisket, og her 
gikk man med varer og post.

Disse ferdselsårene har vært utgangspunktet 
for prosjektet «Pilotturløype Lofoten» som i 
dag heter Lofoten Farm Trail (LFT). LFT knytter 
tre næringsaktører sammen som driver med 
gårdsturisme; Aalan gård i Lauvdalen på yt-
tersida, LofotHest AS i Rolvsfjorden på inner-
sida og Reinmo gård på Reinmo og Hellosan på  
yttersida.

Pilotturløype Lofoten ble startet opp på bak-
grunn av et forprosjekt gjennomført av NLR,  

Lofoten Friluftsråd og Fylkesmannen i Nordland. 
I forprosjektet har man kartlagt området og ut-
arbeidet en landskapsressursanalyse. Denne 
beskriver opplevelsesverdiene i landskapet og 
hvilke sosiale og kulturelle ressurser man har i 
området. Her er også en tiltaksdel som sier noe 
om hvilket utviklingspotensial området har. 
Landskapsressursanalysen gir et godt utgangs-
punkt for dette hovedprosjektet. 
Styringsgruppen for prosjekt Grønt reiseliv i 
Nordland vedtok 05.11.12 at man ønsket å ut-
vikle en pilot-turløype på et egnet sted i fylket. 
Målet var å vise til et konkret eksempel på hvor-
dan man i et område kan samarbeide for å få til 
en god og egnet turløype med utgangspunkt i 
landbrukseiendommer. Dvs. å ta utgangspunkt 
i 2-3 gårder som ligger i naturlig gangavstand 
fra hverandre for hel- og halvdagsturer, og på 
denne måten bidra til å styrke gårdenes inn-
tektsgrunnlag ved å utnytte kulturlandskapet 
for å generere inntekter.
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Lofoten Friluftsråd fikk i oppdrag å gjennom
føre et turpilotprosjekt i aksen Lauvdalen –  
Reinhaugen – Rolfsfjord. I pilotområde testet 
man ut hvordan man kan kombinere tilretteleg-
ging for friluftsliv med mer kommersiell utnyt-
telse av natur og kulturlandskap tilknyttet land-
bruksforetak.  
 
Hovedprosjektet, som denne rapporten handler 
om, skal sikre gjennomføring av turløype piloten. 
Noen av målene for hovedprosjektet er at det 
skal etableres ei ferdig skiltet og tilrettelagt tur-
løype. Det skal jobbes med opplevelsesproduk-
sjon og produktutvikling sammen med prosjekt-
deltagerne, der målet skal være å gi besøkende 
gode opplevelser og formidle natur- og kultur-
verdier i området. Videre skal prosjektet tenke 
innovativt og ta i bruk ny teknologi for å skape 
gode opplevelser for besøkende, knytte kon-

takt med andre kommersielle aktører for å øke  
interessen for området og for å sikre ring-
virkninger. Overføringsverdi er også en viktig 
del. Man ønsker at prosjektet skal føre til økt  
næringsgrunnlag for de tre lokale gårds-
bedriftene og etter hvert flere. LFT tar utgangs-
punkt i tre gårder som ligger i naturlig gangav-
stand fra hverandre for hel- og halvdagsturer. 
Ved å ta i bruk de gamle ferdselsveiene mellom 
gårdene over fjellet, ønsker man å legge til rette 
for gode opplevelser, og samtidig bidra til å styrke 
gårdenes inntektsgrunnlag ved å nytte kultur-
landskapet for å generere inntekter. 

Prosjektet startet i 2015 og hadde en tidsram-
me på tre år med en prosjektleder i 50% stil-
ling. Prosjektperioden er forlenget med ett år og  
ferdigstilles sommeren 2019.
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Mål: 

Lofoten Farm Trail tilrettelegger for  

bærekraftig bruk av de gamle  

ferdselsveiene mellom bygdene.
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3.0 Målsetning

Målet med prosjektet er å etablere ei godt skiltet 
og tilrettelagt turløype mellom gårdene Aalan 
gård i Lauvdalen, Reinmo gård i Hellosan og  
LofotHest AS i Rolvsfjorden. Her tilbyr man hel- 
og halvdagsturer over fjellet både til fots og til 
hest, og man får ta del i opplevelser som er godt 
formidlet og tilrettelagt både underveis og vel 
fremme hos gårdsbedriftene. Prosjektet skal ha 
god overføringsverdi både for en lokal utvidelse av 
turløypa i Lofoten, og for tilsvarende prosjekter 
andre steder. Det skal jobbes med opplevelses-
produksjon og produktutvikling sammen med 
prosjektdeltagerne, der målet skal være å gi be-
søkende gode opplevelser og formidle natur- og 
kulturverdier i området. Videre skal prosjektet 
tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi for å 
skape gode opplevelser for besøkende, knytte 
kontakt med andre kommersielle aktører for å 
øke interessen for området og for å sikre ring-
virkninger. Man ønsker at prosjektet skal føre 
til økt næringsgrunnlag for de tre lokale gårds-
bedriftene og etter hvert flere.

Målgruppe
Primær målgruppe er turgåere, enten 
enkeltvis eller i små grupper, som  
ønsker å kombinere fottur med natur- 
og kulturopplevelser, samt barne-
familier. 

Reason to go: -muligheter for store 
natur opplevelser i trygge omgivelser 
(godt tilrettelagt), kunnskap om hvor-
dan man har levd i dette området og  
bruken av stiene/ressursene. Mat, over-
natting og opplevelser på gårdene man 
går. 

Ønskede resultater:

Resultat etter hovedprosjekt:

• Ferdig etablert turløypenett som er tilrette-
lagt, merka og skilta etter «Merkehåndboka» 
(DNT) og «Skiltmal for Lofoten» (Lofoten fri-
luftsråd)

• Etablering av rasteplasser

• Økt kompetanse når det gjelder utvikling av 
tilbud til besøkende

• Det er organisert gode salgbare pakker (hel-
og halvdagsturer) over fjellet mellom gårdene.

• Det er lagt til rette for formidling som gir økt 
opplevelse av landskap, natur og kulturmin-
ner langs vandreruta (blant annet ved å ta i 
bruk ny teknologi)

• God presentasjon og markedsføring av tur-
løypa

• Det er kartlagt muligheter og lagt til rette for 
en videre utvidelse av turløypa

Ønskede effekter:

Langsiktige effektmål

• Økt besøkstall hos reiselivsbedrifter i området.

• Økt kundetilfredshet hos besøkende.

• Økt kunnskap om Lofotens landskap, natur-
verdier og matskatter.

• Økt bruk av stisystemet i området.

• Kompetanse på skilting, merking og tilrette-
legging som gjøres tilgjengelig regionalt.

• Kompetanse på salg av opplevelser – både  
digitalt og på mer tradisjonelle måter

• Erfaringer med hvordan man sikrer gode rela-
sjoner til grunneiere og lokale interesser når 
trafikken øker.

• Økt innsikt i effekter av ferdsel med hest i  
terrenget.

• Tiltak for å forebygge slitasje på terrenget

• Styrket samarbeid mellom landbruksfore-
takene, reiselivet, friluftsinteresser og regio-
nale kompetansemiljøer.
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Vi har satt mange mål for prosjektet, noen 
store og noen små. Det har vært viktig å jobbe 
sammen og at alle i prosjektgruppa er med på 
avgjørelser som skal tas. 

Prosjektet har hatt to ulike PROSJEKTLEDERE og 
begge har jobbet ulikt, men med samme fokus 
– å gjennomføre prosjektet etter hva som ble 
planlagt fra start. Som prosjektleder så har det 
vært viktig å synliggjøre tiltakene og målene for 
prosjektgruppa, involvere alle der det er natur-
lig, tydeliggjøre resultatene slik at motivasjonen 
holdes oppe og ikke minst ha oversikt og holde i 
tråene da gårdeierne har en ellers hektisk hver-
dag. Det har vært avgjørende for prosjektet å 
ha en prosjektleder som har kunnet styre og ha 
kontrollen. Gårdeierne har også gitt uttrykk for 
dette gjennom hele perioden og ønsker en slik 
modell også i fremtiden, men utfordringen her 
er økonomi og hvordan man skal få inn penger 
til lønn av en «daglig leder».

Prosjektet har vært eid og drevet av Norsk Land-
bruksrådgivning Nord Norge (NLR). Kjersti Isdal var 
prosjektleder for forprosjektet og hovedprosjektet 

4.0 Hvordan oppnå målene

frem til sommeren 2017, da tok Maria Fouad over. 
NLR har samarbeidet med Lofoten Matpark, som 
er et konsulentfirma, der Maria Fouad er ansatt. 
Hun har blitt leid ut til prosjektet som prosjekt-
leder fra våren 2017 frem til avslutningen i 2019. 
NLR og Lofoten Matpark holder til i samme lokaler, 
noe som har vært svært produktivt og bra for blant 
annet fremdriften og resultater.

SAMARBEID mellom gårdene har vært helt av-
gjørende for at prosjektet skal lykkes. Gårdeierne 
kjente hverandre noe fra før. Det at det snakker 
godt sammen og har en god tone har vært viktig 
for suksessen. Respekt for hverandre og åpen-
het for at vi tenker og jobber ulikt har også vært 
viktig for å kunne samarbeide. Alle tre gårdene 
er svært forskjellige både i hvordan de ser ut og 
hvordan de jobber. Det gir et bredt tilbud for be-
søkende, men kan også by på utfordringer når 
det kommer til samarbeid. Å finne en vei som 
alle vil være med på tar tid og trenger god tid for 
å modnes. Å ha et felles mål er viktig og så må 
man gi hverandre tid til å nå de målene som er 
satt. Å samles ofte til møter og sosialt samvær 
har vært viktig for å opprettholde kontakt, holde 

fokus og motivasjonen oppe. Det har også vært 
viktig å ha et miljø i gruppa hvor man kan snakke 
åpent om alt. Det har vært viktig å lytte til hver-
andres behov og ønsker, samtidig som det har 
vært nyttig med en prosjektleder som har måt-
tet ta en beslutning når det har vært vanskelig 
å bli enige. 

MOTIVASJON hos den enkelte gårdeier er også 
svært avgjørende for at prosjektet skal lykkes. 
Motivasjon til å jobbe for prosjektet, bruke av 
egentid, gjennomføre tiltak som ble satt osv. 
Motivasjon vet vi at kan variere i en slik periode og 
det har den i dette prosjektet også. Det har vært 
viktig med en prosjektleder som jobber for dette 
blant gårdeierne. Samtidig har det vært noe ut-
fordrende med motivasjonen blant prosjektdel-
takere når for eksempel man føler at prosjektet 
står litt stille, eller at man ikke har tid til ulike 
oppgaver, eller når man henger etter med opp-
gaver. Prosjektleder må da samle trådene og 
være forståelsesfull for at gårdsdrift krever mye 
arbeid og at det er første prioritet for bøndene. 
Å synliggjøre resultater har vært en god motiva-
sjon. Jevnlig kontakt, tydelige forventninger og 
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klare tidsavgrensninger for det enkelte tiltak har 
også skapt motivasjon og gjennom føringskraft. 
Det har vært avgjørende at gårdeierne ser og 
merker at tiltakene gir dem noe, både øko-
nomisk og utviklingsmessig. Opplevd mest-
ring, ny kunnskap og inspirasjon har også vært  
viktig. Gjennom hele prosjektet har gårdeierne 
fått tatt del i kurs, seminarer, konferanser og 
studieturer. Å komme hjem til gården sin å få 
teste ut ny lærdom og se at det fungerer har gitt 
mye og vært til stor glede for alle i prosjektet. 

GOD PLANLEGGING har også vært viktig for å 
oppnå suksess og nå målene som er satt. Det 
ble gjort en grundig jobb med dette fra start og 
det resulterte i en tydelig oversikt over tiltakene, 
når disse skulle gjennomføres og hvem som 
hadde ansvar. I tillegg ble det gjennomført utal-
lige møter hvor mål og tiltak var tema. Å plan-
legge sammen med prosjektdeltakerne har vi 
sett har vært en stor fordel for motivasjonen og 
samarbeidet. Det kunne nok vært en enda bedre 
forankring og tydeliggjøring av målsetting og til-
tak fra start for en raskere fremdrift, men mye 
må modnes og tenkes nøye igjennom som også 

er en del av prosessen i et prosjekt som dette. 

GODE SAMARBEIDSPARTNERE har vært svært vik-
tig hele veien. Blant annet har det vært avgjør-
ende at gårdeierne kjenner til grunneierne i om-
rådet og fått skrevet grunneierkontrakter. Uten 
de hadde det ikke blitt noe prosjekt. At gårdeierne 
kjenner grunneierne tror vi har vært svært viktig. 

I tillegg har det vært svært positivt at prosjekt-
leder har hatt kontor på Storeidøya sammen 
med NLR Nordland, Lofoten Matpark og Lofoten 
Mat. Disse bedriftene har bidratt i stor grad og 
tilført prosjektet ekstra kompetanse som har 
vært nødvendig for å få gjennomført tiltakene 
på en best mulig måte. De har også vært gode 
diskusjonspartnere og ressurser hele veien. 
Det har også vært veldig viktig å få med lag 
og foreninger, ressurspersoner i lokalmiljøet,  
lokale bedrifter som har hatt ønske om å bidra, 
kommunale instanser og personer som sitter 
på kompetanse som prosjektet har hatt nytte 
av. For eksempel bidro både kommunen og  
Lofoten Turlag da vi skulle sette opp skilter eller 
merke stier. Lofoten Turlag har også bidratt med 

kart og GPS merking. Naturbruksklassen har bi-
stått med rydding og merking av stier som en 
del av pensum for sine studenter. Å dra nytte av 
hverandre slik har vært en vinn-vinn situasjon. 
Å kjenne til lokale ressurser, skape et nettverk 
i lokalmiljøet før, under og etter er viktig for å 
oppnå suksess. 

En SUNN ØKONOMI er viktig i et stort prosjekt 
som dette. NLR Nordland er eier av prosjektet 
og tatt ansvaret for regnskap. Prosjektleder og  
administrasjonen i NLR i Lofoten har hatt et 
skyggeregnskap som har gjort det mulig å ha 
kontroll på økonomien.
Vi har søkt SMIL-midler til tiltak som oppsett 
av Kvilebu og utedo, parkeringsplass, tilrette-
legging av sti og temastier. Vi har fått innvilget 
alle søknader og hatt mulighet til å gjennom-
føre slike tiltak. Den sunne økonomien og den  
enorme egeninnsatsen har bidratt til at vi kunne 
utsette prosjektslutt med ett år. 

Stor EGENINNSATS har vært helt avgjørende for å 
kunne gjennomføre prosjektet. Det har vært langt 
flere egeninnsatstimer i prosjektet enn hva det ble 

budsjettert med fra start. Grunnen til dette, tror 
vi, har vært svært mange møter og at ting har tatt 
lenger tid enn hva man skulle tro. At man må legge 
inn ekstra tid til utfordringer som dukker opp  
underveis eller nye ideer og tiltak som kommer. 

20 21LOFOTEN FARM TRAIL  |  Pilotturløype Lofoten   |   Rapport 2019



5.0 Tiltak 6.0 Organisering

Disse tiltakene ble satt opp som mål for prosjektet, 
kategorisert slik:

Videreføre forprosjekt:
• Skilting av turløypetrase

• Avtaler med grunneierne

• Søke tilretteleggingsmidler for del 2 av sti-og 
løpenettet

• Tilrettelegging sti- og løpenettet

Innovasjonstiltak:
• Situasjonsanalyse av produsenter og miljø/ 

lokal forankring

• Designutvikling av opplevelsesløypa

• Prosjektere temaløype i Hellosan

• Prosjektere Barnetemaløype Rolvsfjorden

• Videreutvikle temaløype Aalan gård

• Utvikle apper og QR-koder til opplevelses-
løype mellom gårdene

• Utvikle to opplevelsespakker

• Tilrettelegge for signal-gapahuksøknad

• Videreutvikling av turløype/ utvidelse/over-
føringsverdi

Kompetanse:
• Studietur Island

• Kurs i opplevelsesdesign for gårdbrukerne

• Kurs i pakking, salg og distribusjon for gård-
brukerne

• Kortere studieturer i Nordland/Norge for å 
høste erfaring fra gode prosjekter

• Stiseminar/ friluftskonferanse/ andre rele-
vante seminarer/kurs

• Avslutningskonferanse
 
Profilering og markedsutvikling:
• Finne en turoperatør som selger opplevelses-

pakkene

• Turkort

• Brosjyre

• Nettside

• Presentasjon av prosjektet

• Sikre god avslutning av prosjektet og videre-
føring av opplevelsesløype Lofoten

Prosjekteier er Norsk Landbruksrådgiving 
Nord-Norge (NLR). Prosjektansvarlig er Gustav 
Karlsen. Kjersti Isdal har vært prosjektleder fra 
start av til og med sommeren 2017. Kjersti var 
ansatt i NLR i 50 % stilling som prosjektleder for 
Lofoten Farm Trail. Våren 2017 startet Maria 
Fouad som prosjektkoordinator og etterhvert 
som prosjektleder etter Kjersti. Maria er ansatt i 
Lofoten Matpark og er leid ut til prosjektet. 

I styringsgruppa er deltagerbedriftene re-
presentert (Aalan gård, Reinmo gård,  
LofotHest AS), sammen med en representant 
fra NLR og daglig leder i Lofoten friluftsråd. 
 
En bredere sammensatt referansegruppe har i 
tillegg bestått med representanter fra Vestvågøy 
kommune, vikingmuseet Lofotr, Destination  
Lofoten m.fl.

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nord-
land, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy 
kommune. 

De tre deltagende gårdsbedriftene i prosjektet er 

nå organisert som Lofoten Farm Trail (forening). 
Foreningen ble stiftet en forening i 2016 som er 
godkjent i Brønnøysundregistrene. 

Skisse til driftsmodell for Lofoten 
Farm Trail
• Lofoten Farm Trail skal ha en daglig leder i 

en betalt stilling (stillingsprosent/lønn må be-
regnes ut fra arbeidsomfang og finansiering)

• Lofoten Farm Trail skal ha en styreleder og et 
styre, som minimum kompenseres for reise-
utgifter. Eventuelt styrehonorar fastsettes av 
medlemmene på årsmøtet. 

• Lofoten Farm Trail skal ha arbeidsgrupper  
basert på frivillig innsats. Arbeidsgruppene 
skal ha ulike ansvarsområder (markedsføring/ 
kommunikasjon, dugnadsgruppe, julebord-
komité, etc)

• Medlemmene i Lofoten Farm Trail skal mini-
mum delta på én årlig dugnad

• Driften av Lofoten Farm Trail finansieres gjen-
nom: 

 - Salg av produkter som utvikles av med-
lemmene og selges under merkevaren  
Lofoten Farm Trail. Produktene skal ha 

et påslag (for eksempel 20%) som går til  
Lofoten Farm Trail. Dette påslaget skal 
dekke utgifter til drift (daglig leder), ut vikling 
av markedsmateriell og bookingløsninger, 
vedlikehold av stier og annen infrastruktur. 
Se produkteksempel 5-timers lunsjtur over 
fjellet, fra Rolvsfjord til Aalan Gård.

 - Prosjektfinansiering. Det skal søkes prosjekt-
finansiering til utvidelse av prosjektet med 
nye områder/ferdselsveier, for eksempel:

 - Oppgradering av ferdelsveier

 - Skilting av turløyper

 - Ny infrastruktur som toaletter, rasteplas-
ser, gapahuker og søppelhåndtering

 - Prosjektfinansiering søkes av medlems-
bedrifter i fellesskap eller hver for seg, 
ettersom hva som er mest hensiktsmes-
sig i de ulike støtteordningene. 

I arbeidet med å finne ut hva Lofoten Farm Trail 
skal være i fremtiden inngikk vi et samarbeid 
med Fabrikken næringshagen. Vi har hatt flere 
møter og work-shops for å jobbe med blant 
annet misjon, visjon, verdiplattform og kriterier 
for å være med i Lofoten Farm Trail.
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7.0 Resultater

Tilrettelegging og utbedring av 
gamle ferdselsveier

Grunneieravtaler:
Før vi kunne starte med å utbedre og skilte tur-
løypa måtte vi skaffe signatur på en skriftlig av-
tale for alle grunneiere. Det er veldig mange 
grunneiere i disse områdene og det var en om-
fattende jobb. Først ble grunneieravtalene sendt 
per post til alle registrerte grunneiere, deret-
ter måtte det følges opp da man ikke fikk svar. 
Det har vist seg å ta mye tid fordi det er veldig 
mange grunneiere i dette området. Den store 
fordelen har vært at gårdeierne i prosjektet kjen-
ner grunneierne eller vet hvem de skal kontakte. 
Dette er også viktig for å skape tillit og få tillatelse. 
Vi har kun fått nei av en grunneier til å bygge 
gapahuk, men endret plassering av denne og får 
da gjennomført byggingen. 
Det har vært utfordrende å finne maler for 
grunneieravtaler så vi måtte skrive vår egen, 
det er en fordel å ha videre i prosjektet når man 
skal utvide. 

Skilting av turløype:
Det ble foretatt flere befaringer sammen med 
Lofoten Friluftsråd, Lofoten Turlag og NLR for 
å kartlegge turenes lengde og hvor hovedstien 
skulle gå. I noen områder som i Lauvdalen var 
stien godt tråkket opp og svært tydelig, men i 
Hellosan var den gamle ferdselsåren gjengrodd 
og måtte både ryddes og merkes. Her var det 
også tvil om hvilken sti som skulle brukes. Den 
ene stien var noe ulendt og gikk langs fjellet, 
den andre gikk rett over myra. Begge stiene ble 
brukt i gamle dager. Det var enighet i gruppa om 
at stien langs fjellet ville bli hovedstien og der  
naturen tåler størst ferdsel. Over myra vil det 
være større behov for utbedring pga flere våte 
partier, men den settes inn i kartet som et  
alternativ. 

Det ble satt av datoer for å sette opp skiltene og 
gårdeierne skaffet ekstra mannskap til å bidra. 
Lofoten Turlag ble også med i arbeidet da de har 
mye erfaring med å sette opp skilt. Lauvdalen 
var først ut. I nydelig sommervær i juni 2017 var 
vi syv personer som brette opp armene og fikk 
satt opp skiltene. 

Det ble gravet ned en betongkloss som ikke 
skulle være synlig, stolpen ble så satt nedi  
betongen med en plastkapsel tilpasset hullet 
i betongen slik at stolpen sto stødig. Deretter 
ble det brukt vater for å få stolpen rett og skiltene 
ble så festet. Noen av stedene skiltene skulle stå 
kunne vi kjøre til, mens noen måtte bæres opp i 
fjellet. Da var det godt å ha et sterkt mannskap 
med seg som hadde krefter til å bære den tunge 
betongklossen, spader osv. 
Et par dager etter var det Tjønndalen sin tur. Her 
var det kun to stolper som skulle settes opp og 
kommunen og Lofoten Turlag var også her be-
hjelpelige. 
Skiltene i Hellosan ble satt opp i juni 2018 med 
hjelp fra Lofoten Turlag, Lofoten Friluftsråd og 
venner av prosjektgruppa. Her var det noe mer 
krevende å få materialene inn i dalen. Vi brukte 
robåt over Hellosvatnet med de tyngste delene. 
Tre stolper skulle på plass og igjen var det en 
stor fordel med et sterkt mannskap. Vi ryddet 
samtidig stien og merket på nytt. 
Det ble søkt om ekstra midler til skilting gjen-
nom Nordland fylkeskommune og spillemidler.

Gjennom hele prosjektperioden har det vært  
arbeidet med å rydde, merke og skilte tur løypa. 
Vi har et samarbeid med Naturbruk-klassen 
på Lofoten videregående skole, som har vært 
med å rydde og merke stier. Det er holdt infor-
masjonsmøte for grunneiere i området, og sam-
let inn grunneieravtaler. De første skiltene ble 
satt opp sommeren 2017, i området Lauvdalen, 
Rolvsfjorden, Vardheia. Og området Hellosan 
ble skiltene satt opp i 2018. Lofoten Turlag har 
vært med å sette opp skiltene. Det ble valgt en 
løsning med metallskilt/stolpe på betongfot, da 
dette er et værhardt område.
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Temaløype på gårdene:
Aalan gård
Hver gård har jobbet med egne opplevelses-
stier med utgangspunkt i sin gård, for å kunne 
tilby gjestene sine opplevelser med kort avstand 
fra gården, slik at de kan bruke mer tid her. For 
Aalan gård ble det laget en «Huldresti», med ut-
gangspunkt i sagn om Huldra i området. Her ble 
det utviklet et eget konsept med «stone-art», in-
spirert av «street-art» prosjekter på gamle hus 
i Lofoten. Motiver av huldrer ble skåret ut i sja-
blong og spraymalt på en rekke fine steiner langs 
stien. Modeller for huldrene var jenter/kvinner 
fra familien Åland som driver gården. Videre ble 
det produsert og trykket opp en folder som kan 
deles ut til dem som går huldrestien, med litt  
informasjon, sagnet om huldra og mulighet for 
å krysse av for de huldrene man finner.

Reinmo gård
Hos Reinmo gård ble planer endret under-
veis og opplevelsesstien er under planlegging.  
Planen var først å sette opp en gapahuk ved 
Gurinahumpen og lage til en bålplass slik at det 
kan lages til opplevelser her. Opplevelser som 
matlaging ute, historiefortelling om Gurina og 
området. 

Reinmo Gård ønsker å utvikle stedet til å bli et 
rekreasjonssted som både kan brukes av besøk-
ende og av gjester på gården. Stedet skal ut-
vikles som et sted hvor det er opplevelser bare 
med å være, men hvor det også kan arrangeres 
ulike typer opplevelser. 

LofotHest AS
I Rolvsfjorden har Runa tatt utgangspunktet i 
«Feskarbonden» og brukt dette som inspirasjon 
for å lage opplevelser på gården. Blant annet 
serverer hun mat inspirert temaet. I tillegg er 
det tilrettelagt for aktiviteter i fjæra, samt fokus 
på tilrettelegging for parkering, en kultursti som 
gir opplevelser til besøkende i nærområdet og 
en kombinasjon av gapahuk og grillhytte. Denne 

investeringen er nødvendig for å gi et tilbud som 
tilfredsstiller besøkende som ikke ønsker ridning. 
Det gir også potensial til å få gjester til å opp-
holde seg lengre i Rolvsfjorden og til å gi tilbud 
til grupper som ønsker en naturopplevelse i  
rolige omgivelser. 
Selneset danner ei halvøy der Selnesbukta egner 
seg godt som aktivitetsområde for barn. Det går 
en naturlig sti rundt Jektneshaugen med mange 
fine steder der man kan sette seg ned og nyte 
utsikt og natur. Dette området har stort poten-
sial for å gi besøkende og turister en nærkontakt 
med den røffere kystlinja i Lofoten. Til forskjell 
fra hvite strender. 

Opplevelsesstien skal starte ved veien og gå 
rundt haugen sør for tunet. Fra toppen har man 
god utsikt i alle retninger. Det må foretas rydding 
av bjørkeskog og kratt for å sikre fremkommelig-
het og utsyn. Stien går gjennom et område som 
er myrlendt og må dermed forsterkes ved opp-
grusing og kopping gjennom dype partier. Ved å 
legge stien inn mot haugen unngår man partier 
med dype torvlag. Stien går rundt grillhytta/bål-
plassen som vil være en naturlig stopp på turen. 

Det legges opp til små opplevelsespunkter  
underveis der man vil benytte steinurer, forma-
sjoner i terrenget og utsynspunkter til å fortelle 
om faktiske hendelser, sagn og historier. 

Innovasjon

Utvikling av signalgapahuk og utedo
Arbeidsgruppa har arbeider med å få utviklet 
spennende prototyper på utedo og gapahuk 
i samarbeid med TIND arkitekter. I tillegg til å 
løse viktige utfordringer (forsøpling av naturen)  
ønsker vi at disse skal bli en attraksjon i seg selv. 
Tind Arkitektur laget en skisse over et potensielt 
prosjekt med gapahuk og utedo. Forslaget ble 
behandlet blant gårdene.
I løpet av prosessen modnet imidlertid ideen 
noe. Prosjektet utviklet seg i den retning av å 
bevare det autentiske og gi besøkende en opp-
levelse av å reise tilbake i tid. Derfor vurderte 
prosjektgruppa at det ikke lenger var naturlig å 
bygge en moderne arkitektonisk bygning som 
ikke sto i stil med den nye retningen i prosjektet.
I samarbeid med en lokal tømrer ble det tegnet 
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en kvilebu og en utedo som sto i stil til det auten-
tiske konseptet. Prosjektgruppa ønsket å bruke 
en lokal tømrer med kjennskap til hvordan det 
så ut i området i gamle dager, samt hvordan 
ferdselsårene ble brukt før. Trygve Brenna fikk 
jobben med å tegne og utføre arbeidet i sam-
arbeid med gårdeierne. NLR var behjelpelige 
med å skrive søknad om SMIL- midler. I august 
2018 fikk vi positivt svar på søknaden og kunne 
begynne arbeidet. 

Gapahuken ble satt opp på dugnad i Mai.  
Dugnaden ble gjennomført av bedriftene og 
med prosessleder fra Lofoten Matpark.

Designutvikling av opplevelsesløypa
Det ble laget en rapport med ideskisse for opp-
levelsespunkter langs løypa over fjellet i 2017, 
som utgangspunkt for web/App-løsning. Dette 
ble gjort som en del av kurset «opplevelses-
basert innovasjon og verdiskaping».

Det er kartlagt og samlet inn sagn og fortellinger 
fra området som et grunnlag for å formidle lokal 
kultur og natur. Dette er brukt i arbeidet med 
å lage en opplevelsesløype over fjellet. Et eget 
hefte med sagn og fortellinger fra dette turom-
rådet ble produsert og trykket i 2017. Dette kan 
kjøpes hos gårdsbedriftene som er med i LFT.

Utvikling av APP:
Ny teknologi var også et av målene og til takene 
i prosjektet. Og det var satt av en stor sum til 
dette. Det ble tatt opp ulike løsninger som QR- 
kode, app osv. Vi vet at det skjer mye innen  
teknologiverden og man må følge med for å 
være med i tiden. Og underveis i prosjektet ble 
det riktig å gå bort fra QR-kode og heller satse 
på å utvikle en app. Det finnes mange apper på  
markedet, så det ble viktig å prøve å finne et firma 

som var innovative og ville være med å teste ut 
noe nytt. Det var en lang prosess å finne riktig 
bedrift. Vi måtte innhente tilbud, sette oss inn i 
ulike app-løsninger som er blitt gjort tid ligere, 
sjekke referanser, kommunisere frem og til-
bake på mail med ulike aktører. ADEPT AS virket  
seriøse, innovative og rimelige på pris. Vi hadde 
et felles møte med daglig leder for Adept As 
i Lofoten sammen med gårdeierne og SISU  
Design. Vi hadde invitert SISU for å finne ut om 
det var behov for design ekspertise. Adept for-
klarte under møte at de jobbet også med design 
og ville bistå med dette. Vi fikk alle et godt inn-
trykk av Adept og valgte å gå for dem. 
I ettertid ser vi at det manglet en plan på hvor-
dan dette skulle gjennomføres. Det ble brukt 
mye tid fra prosjektleders side med å finne ut 
av hva Adept måtte ha av informasjon, inn hente 
informasjonen, formidle dette videre til Adept 
og deretter følge opp. 
Vi har lært at det er viktig å ha en god plan fra 
start sammen med firmaet og avklare forvent-
ninger og hva som kreves. 
Vi ønsket at appen skulle være innovativ, fresh, 
enkel å bruke, oversiktlig og være designet slik 

at den sto i stil med Web-side og brosjyrene for 
prosjektet. Vi ønsket at appen skulle inneholde 
kart, merket sti. Fasiliteter som do, parkering og 
søppelkasser. 

Kultur og historie:
Det er blitt laget et hefte med Sagn og fortellinger 
som tar deg tilbake i tid, og som handler om 
blant annet mennesker som gikk over fjellet i 
gamle dager og var avhengig av ferdselsveiene. 
Her er et lite utdrag: 
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Sara Christoffersdatter Rubertsen omkom 21.januar 1857. Sara’s tippoldebarn 
monterte i 2009 ei minneplate på «Sara-Steinen», oppe på fjellet like ved der hun 
ble funnet omkommet.

Mor til han Tollef på Tangstad, Sara, bodde i Lauvdalen. Ho var gift då ho hadde 
han Tollef. Og det var veldig smått for henne, ho hadde lite å leve av. Det var ikkje 
nokke som heit barnetrygd i de tider. Så var det en vinterdag, glunten var vel 5-6 
år. Og ho hadde ikkje mat i huset. Så la ho ut på ski til Valberg for å tigge seg mat. 
Ho hadde vel noen kjente eller slekninga der.

Men det var dårlig vær og det var kaldt. Ho kom ikkje igjen frå den turen. Då ho 
ikkje var kommen heim igjen den kvelden, begynte de å leite etter henne. De fann 
henne til slutt på den måten at dei såg ei ski som stakk opp av snøen. Det var 
oppe på Vardheia. Der fann de henne nedføken. Ho hadde gått seg vill og hadde 
frosset i hjel i uværet.
Han Tollef vart nu bortsatt og vaks vesentlig opp hos han Kristoffer Nilsa i Torvdalen. 
Dette var langt tilbake på 1800-tallet. Tollef døde i 1891. Han skal være født i 1843.
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Kompetanse

Studieturer
Sveits:
I forprosjektet dro prosjektgruppa på studietur 
til Sveits. Dette ga mange gode erfaringer, inn-
spill og felles referanser som vi tok videre med 
oss inn i arbeidet i forprosjektet. Det var ønskelig 
med en studietur også i hovedprosjektet, da vi 
så at dette kan tilføre arbeidet mye inspirasjon, 
idéer og gode løsninger. Nå har vi vært gjennom 
et godt stykke arbeid, har nye forutsetninger og 
vet enda mer hva vi skal se etter. Vi ønsket å dra 
til et sted med lang erfaring i tilrettelegging for 
naturbasert reiseliv og der landbruket spiller en 
viktig rolle som kulturlandskapspleier og tilret-
telegger. Island kan være et godt alternativ med 
tanke på tilrettelegging for ferdsel med hest i 
kombinasjon med mange dyktige gårdsbedrifter.

Island:
Som et ledd i kompetanseutvikling for prosjektet 
og deltagerbedriftene ble det arrangert studietur 
til Island i 2015. Her så vi på hvordan islandske 
gårdsbedrifter har tilrettelagt for opplevelser 

innenfor overnatting, servering, riding, gårds-
besøk m.m. Vi så også på hvordan man har til-
rettelagt fysisk i forhold til skilting, parkering, 
søppel og toalett.

Sogn:
Med inspirasjon fra SAKTE prosjektet i Sogn 
ble neste studietur satt dit. 18.oktober dro vi i  
Lofoten Farm Trail på studietur til Vestlandet 
med mål om å få inspirasjon og å lære mer om 
hvordan ulike aktører har lagt til rette for turisme 
og gode opplevelser. Kjersti Isdal, tidligere pro-
sjektleder, er fra Vestlandet og tipset om steder 
for overnatting og opplevelser vi kunne få med 
oss på turen. Turen ga oss ny motivasjon, inspi-
rasjon, kunnskap, glede og optimisme. Vi har 
brukt mye av dette i arbeidet videre i prosjektet. 
Å se hvordan andre har fått det til og møte de 
menneskene som har vært i samme situasjon 
som oss var veldig lærerikt og fint for prosjekt
gruppa. SAKTE- prosjektet ble brukt som et  
eksempel og til inspirasjon. Her så vi hvordan be-
driftene rundt om i Hordaland fylke sam arbeidet 
om SAKTE prosjektet og i tillegg besøkte vi andre 
reiselivsbedrifter vi så at vi kunne få inspirasjon 

fra. Samarbeid på tvers av bedrifter, formidling 
og nytenkning i forhold til opplevelsesdesign, 
markedsføring og bærekraftig reiseliv var temaer 
som gikk igjen under hele studieturen.

Kurs/seminarer
Prosjektleder, Kjersti Isdal, har deltatt på og pre-
sentert prosjektet på diverse seminarer, og tok 
kurs i opplevelsesbasert innovasjon og verdi-
skaping våren 2017 (gjennom Nord Universitet) 
for å øke egen kompetanse på planlegging av 
opplevelsesløypa mellom gårdene.
Det var planlagt at gårdsbedriftene skulle få til-
bud om kurs i opplevelsesdesign + kurs i pak-
king, salg og distribusjon for gårdbrukere. Disse  
kursene har vært organisert gjennom Destina-
sjon Lofoten. Vi har etterspurt disse kursene flere 
ganger, og Destinasjon Lofoten har hatt planer 
om kurs, men det har dessverre ikke blitt noe av. 
Runa Sundsfjord har vært deltaker på Opp-
levelsesdesignkurs. Høve Støtt hadde ansvaret 
for det faglige opplegget. Opplevelsesdesign-
kurset fokuserte på hvordan man kan lage gode 
opplevelser til besøkende gjester, og hvordan 
man kan jobbe for å utvikle disse. I etterkant 
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av prosesslederkurset hadde Høve Støtte egne  
prosesser rettet mot Lofoten Farm Trail.
Andre:

• Island, Sogndal og Sveits

• Norsk opplevelseskonferanse

• Opplevelseskurs

• Fortellerkurs – innovative opplevelser

• Økonomikurs

• Opplevelsesturisme kurs

• Internkontrollkurs for egen bedrift

• Workshop - Foto som virkemiddel

• PLP - kurs

Forretningsutvikling 
Vi har inngått et samarbeid med Fabrikken  
næringshage der deltagerbedriftene har fått til-
bud om veiledning når det gjelder forretnings-
utvikling knyttet opp mot Turløype-piloten. Alle 
bedriftene har takket ja til dette og har gjen-
nomført innledende møter. Fabrikken har vært 
til stor hjelp med blant annet å lage en drifts-
modell, utarbeide kriterier for å være med i LFT, 
visjon og misjon. 

Avslutningskonferanse
Høsten 2018 var planen å ha en åpning av  
Lofoten Farm Trail, men på grunn av dårlig vær 
måtte vi utsette arrangementet til juni 2019. Ny 
åpning ble gjennomført etter rapporten gikk i 
trykken. Planen er å ha turledere fra Lofoten 
Turlag og arrangere en egen tur fra hver gård 
til punktet hvor de tre stiene møtes. På toppen 
blir det utveksling av historier i samarbeid med 
Vestvågøy Historielag. Etter seansen går grup-
pen ned til Aalan Gård hvor det blir grøtfest.

Profilering og markedsføring
Design:
Vi har utarbeidet en egen designhåndbok med 
blant annet logo og farger som skal brukes i 
markedsføring og profilering.

Det er laget webside:
www.lofotenfarmtrail.no

Sosiale medier:
Det er også opprettet en Facebook-side der vi 
legger ut relevant informasjon om bedriftene, 
og om fremdriften i prosjektet. 

https://www.facebook.com/lofotenfarmtrail

Facebook ble et naturlig startpunkt i markeds-
føringen. Med en egen Facebookside for Lofoten 
Fram Trail kunne vi kommunisere med mange og 
nå ut til ulike aktører vi ønsket et samarbeid med. 
I dag har vi 441 følgere, noe vi er veldig fornøyde 
med med tanke på at vi ikke har hatt en spesiell 
strategi innen markedsføring. Grunnen til at vi ikke 
har hatt det er mangel på kompetanse, ressurser 
og ønske om å prøve å få det til selv uten å måtte 
bruke for mye tid og penger. Vi vet at Facebook og 
instagram er kanaler som er gratis å bruke og vi 
ville se hva det gav oss. Det er mulig det er en dårlig 
strategi fra vår side, men gårdeierne har også ytret 
ønske om å ikke markedsføre for mye og stort før 
vi har ulike tiltak på plass, som f.eks skilt, utbedring 
av sti, parkering osv. Det er kanskje lurt nå som 
prosjektet nærmer seg slutt å ta opp igjen tråden 
med å lage en god strategi for markedsføringen.  
Lofoten Matpark har fått en bredere kompe tanse 
på dette og vil kunne bistå fremover. 

Det er også opprettet en instagramkonto som 
brukes flittig av alle tre gårdeiere. 

Film:
Det er laget en film i samarbeid med Lofoten 
Film. Filmen skal brukes til å markedsføre  
Lofoten Farm Trail og gårdene. Filmen er lagt 
ut på https://www.youtube.com/watch?v=o2M-
VwC2DeZk
Og er laget på norsk og engelsk. Det er også 
laget en kort versjon på 30 sekunder som skal 
brukes på facebook og andre sosiale medier. 
Filmene brukes også når gårdeierne skal holde 
sine presentasjoner i ulike sammenhenger. Det 
er også laget én film fra hver gård som gårdene 
skal bruke for å fremheve sin egen bedrift. 
Når flere gårder melder seg på så vil dette være 
en del av markedsføringspakken de får. 

Brosjyrer:
Alle tre gårdeiere har fått sin egen brosjyre. 
Ideen kom etter studieturen til Sogn hvor vi ble 
inspirert av SAKTE – prosjektet sine foldere og 
brosjyrer. 

Brosjyrene skal være et minne og suvernir for 
besøkende og som reklame på gårdene og i tu-
ristinformasjoner rundt om i Lofoten. 
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Videreføring av forprosjekt

Organisering av Lofoten Farm Trail 
Vi har arbeidet med å organisere Lofoten Farm 
Trail som en forening, med egne vedtekter. 
Målet er å sikre en organisering som gjør at 
Lofoten Farm Trail står på egne bein når pro-
sjektperioden er over, at de har klart definerte 
ansvarsområder, kan søke tilskudd til div tilret-
telegging, og kan utvikle konseptet videre med 
nye medlemmer.

Kriterier for medlemskap i lofoten farm trail
Virksomheter som søker medlemsskap i Lofoten 
Farm Trail må slutte seg til følgende kriterier: 

• Medlemmer i Lofoten Farm Trail må drive 
landbruksrelatert virksomhet tilknyttet til en 
landbrukseiendom

• Medlemmer må drive sin virksomhet i tråd 
med Lofoten Farm Trail sin verdiplattform 

• Medlemmer må drive sin virksomhet i tråd 
med Innovasjon Norge sine prinsipper for  
bærekraftig reiseliv

• Medlemmer må betale en engangssum på 
5000 kroner ved inngåelse av medlemsskap 

i foreningen, samt en årlig medlemsavgift på 
1200 kroner

• Medlemmer må delta på en årlig dugnad i  
Lofoten Farm Trail. Fokusområder for dug-
naden bestemmes av årsmøtet. Medlemmer 
som ikke kan delta plikter å finne en erstat-
ter eller betale en sum som dekker innleie av  
arbeidskraft. Summen fastsettes av årsmøtet. 

• Medlemmer skal bidra til finansiering av  
Lofoten Farm Trail gjennom å samarbeide om 
å utvikle og selge produkter under merke-
varen Lofoten Farm Trail, der en prosentandel 
av salget går til foreningen Lofoten Farm Trail

Prinsipper for bærekraftig reiseliv
FN´s World Tourism Organization (UNWTO) 
har definert bærekraftig reiseliv med fokus på 
tre hovedområder: bevaring av natur, kultur og 
miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk 
levedyktighet. De tre hovedmålene inneholder 
ti prinsipper som tilsammen skal sikre en bære-
kraftig utvikling innen reiselivet. Lofoten Farm 
Trail slutter seg til de ti prinsipper for bære kraftig 
reiseliv, utarbeidet av Innovasjon Norge med  
utgangspunkt i UNWTOs prinsipper:

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokal-
samfunnets historiske kulturarv, autentiske  
kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, 
både for by og bygd, slik at landskapets fysiske 
og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og 
habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters for-
urensing av luft, vann og land (inkludert støy), 
samt og minimere genereringen av deres avfall 
og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfun-
net, inkludert sosiale strukturer, tilgang til res-
surser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt 
unngå enhver form for sosial degradering og 
utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og  
lokale interessenter mht, planlegging, beslut-
ningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og 
indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold 
uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjons-
hemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelses-
kvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende 
opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, 
rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og konkurranse-
dyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal 
verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktig-
heten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig 
perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets 
verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva 
turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. Økonomisk levedyktige og konkurranse-
dyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktig-
heten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
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8.0 Utvikling på gårdene

Aalan Gård
2015 – Aalan gård i Lauvdalen drives av Tove 
og Knut Åland. Denne gården har drevet med 
gårdsopplevelser i mer enn 25 år. Her kan  
besøkende oppleve mangfoldig gårdsbruk med 
osteproduksjon, urtehage og forskjellige dyr. 
Produktene kan kjøpes eller smakes på gårds-
butikken eller i en gårdskafé som har åpent 
om sommeren. Aalen gård tar imot grupper til  
bespisning og omvisning på forespørsel.

2019 – I tillegg til osteproduksjon, urtehage, 
gårdsbutikk og sommerkafé har Aalan gård ut-
viklet en temasti som er tilpasset barnefamilier. 
I tillegg har de startet med guiding over fjellet og 
opplevelsespakker sammen med LofotHest og 
Reinmo Gård. De har også begynt med home- 
dining og inviterer gjester hjem på kveldsmat i 
autentiske omgivelser med mat laget på egen 
gård med lokale økologiske råvarer. 

Ønsket utvikling videre
Aalan gård er godt kjent blant lokalbefolkningen 
og får mye besøk av de lokale også gjennom 
hele året. Aalan gård ønsker å tilrettelegge for 
mer aktivitet for lokalbefolkningen og særskilt 
målgruppen barn og eldre. De har planer om 
å etablere en sansehage for eldre, skape flere 
aktiviteter for barn og barnefamilier og utvikle 
konsepter som kan få frem gammel historie 
sammen med aktivitet på gården. 
De har også ønsker om å kunne tilby overnat-
ting til turister.
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LofotHest AS
2015 – LofotHest AS drives av Runa Sund-
fjord.  Her tilbys rideturer over fjellet med  
islandshester, og det arrangeres  blant annet   
ridekurs på gården i Rolvsfjord. Her er det mulig 
å ri over fjellet til Aalan Gård. Det arrangerer 
også rideturer til Unstad, hvor man kan kom-
binere turen med å surfe. Eller bare nyte en 
kopp bålkaffe oppi lia og oppleve utsikten der-
fra sammen med hestene. LofotHest sitt motto 
er «Lite og eksklusivt». De ønsker å gi besøkende 
en unik og nær opplevelse på hesteryggen og tar 
derfor kun med seg små grupper på tur. 
 
2019 – I tillegg til rideturer over fjellet har 
Runa etablert FLO Lofoten som driver med over-
natting og matopplevelser i Gammelstua Sea-
view  Lodge og en  gamme. Det er nå totalt 8 
sengeplasser som leies ut via  Booking.com,  
Destinasjon Lofoten og Airbnb.  I tillegg til over-
natting tilbyr Runa hjemmelaget mat eller en 
innleid kokk, samt måltider ute eller inne. Hun 

tilbyr også guiding i hele Lofoten om hun har 
kapasitet. Gården har fått flere dyr, blant annet 
kaniner og geiter, så man kan kjenne på hvordan 
det er å bo i et naturrike med hav, fjell, dyr, sol-
oppgang, nordlys, flo og fjære. Mottoet er nesten 
det samme som i 2015, nå er det «Enjoy Lofoten 
Slowly». FLO Lofoten skal formidle lokal historie, 
kultur og identitet gjennom mat og naturbaserte 
opplevelser i fjell og fjæra. Maten vil være basert 
på lokale råvarer med historisk forankring, og 
vil i stor grad følge årstidene og sesong. Opp-
levelsene knyttes opp mot tradisjonell drift av 
et nordnorsk småbruk der begrepet feskarbon-
den gjerne var synonymt med den rollen kvin-
nene hadde på gården når mannen var borte 
på ske i lange perioder. Runa ønsker å etablere 
seg som en kulturbærer for lokal feskarbonde-
kultur, og være et bindeledd hvor besøkende får 
formidlet sammenhengen mellom kulturland-
skapet, de lokale råvarene, småbruket og lokale 
forhold som viser det autentiske ved vår identitet 
og vår kultur.

Ønsket utvikling videre
Det planlegges en trinnvis utvikling med etable-
ring av 8-12 små enheter til overnatting, med 
unik beliggenhet og arkitektur. I tillegg er det 
aktuelt med servicebygg/toalett med tilhørende 
naturspa i form av badstu, vedfyrt stamp og til-
rettelegging for kaldbad, brygge og gapahuk/
leirplass som kan benyttes til utendørskafé. Det 
er flere eksisterende strukturer på eiendommen 
som ønskes benyttet og oppgradert i forbindelse 
med prosjektet, blant annet bryggen og tuftene 
fra tidligere båtbyggeri. 
Alle opplevelsene på eiendommen skal være en 
del av det «sakte» konseptet til FLO Lofoten. 
Gårdsdriften er også en viktig del av reiselivs-
konseptet, og vi ønsker å etablere et enkelt 
driftsbygg med moderne funksjoner, med plass 
til hest, geiter og høns. Det skal være et bære-
kraftig anlegg, hvor det implementeres krets-
løpsteknologi for håndtering av møkk og annet 
avfall i småskala for å utnytte energi til eget for-
bruk. 
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Reinmo Gård
2015 – Reinmo Gård i Hellosan drives av Marita 
og Hendry Edvartsen. De driver med geiter og 
geitemelksproduksjon. I tillegg til gårdsdrift har 
de bygd opp et tilbud med gjestehus i Hellosan 
som leies ut til overnatting og arrangementer. 
Her er det mulig å bestille måltider til grupper 
på tur over fjellet.

2019 – I tillegg til geitemelksproduksjon, mat 
og overnatting i Hellosan har Marita og Hendry  
restaurert kårboligen på Reinhaugen og leier 
ut denne med totalt seks sengeplasser. De har 
også laget en stor parkeringsplass i Hellosan 
for besøkende og de selger fiskekort. Marita og 
Hendry har ulike prosjekter på gang til enhver 
tid. Nå har de startet restaureringen av et tredje 
hus som også skal brukes til utleie. 
Det er planlagt en temasti rundt innervatnet 
som skal være et åpent tilbud for alle og univer-
selt utformet. Her skal det arrangeres ulike akti-
viteter og arrangementer i løpet av året. 

Ønsket utvikling videre
Reinmo gård ønsker å etablere flere overnat-
tingsplasser ved å restaurere flere av husene i 
Hellosan. De har også tenkt på å bygge et toalett 
og dusjanlegg ved parkeringsplassen i Hellosan 
for bobiler og Campingturister. De ønsker også 
å ha arrangementer for besøkende og lokalbe-
folkningen som f.eksempel årlige spel, quiz og 
formidling av historiene fra Hellosan. 
Det er uendelige med muligheter på dette  
stedet og ideene er mange, og det som er vik-
tig for gårdeierne er at tiltak som blir satt i gang  
gjøres nøye og er godt planlagt i forkant. 
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Historiefortelling
Vi bor her og lever her, og vi har historier å for-
telle. Lokale tradisjoner og kultur formidles gjen-
nom personlige møter, og med digitale og ana-
loge virkemidler. 

Turopplevelser
Vi tilrettelegger for gode turopplevelser langs de 
gamle ferdselsveiene mellom bygdene. 

Lokalmat
Vi byr på matopplevelser basert på lokale råva-
rer.

Overnatting
Vi tilbyr overnattingsopplevelser utenom det 
vanlige.  

Formål for å eksistere (misjon)
Lofoten Farm Trail tilrettelegger for bærekraftig 
bruk av de gamle ferdselsveiene mellom byg-
dene.

Lofoten Farm Trail

I tillegg til utvikling på hver enkelt går har Lofoten 
Farm Trail også utviklet seg.

Hva er Lofoten Farm Trail i dag?
Lofoten Farm Trail er en medlemsforening for 
gårdsbedrifter som leverer opplevelser med ut-
gangspunkt i ressursene på gården og i bygda. 
Tilrettelegging for bærekraftig bruk av de gamle 
ferdselsveiene mellom bygdene er navet som 
binder gårdene og opplevelsen sammen.  
Lofoten Farm Trail ble stiftet i 2017 av Aalan 
Gård i Lauvdalen, Reinmo Gård i Hellosan og 
Lofothest AS i Rolvsfjorden. I 2018 avsluttes en 
tre-årig prosjektperiode, og det jobbes med å 
sikre videreføring. 

Lofoten Farm Trail tilbyr autentiske opplevelser:
-Historiefortelling
-Turopplevelser
-Lokalmat
-Overnatting

Lofoten Farm Trail skal:

• Senke terskelen for å dra på tur ved å gi til-
reisende og fastboende bedre og mer tilgjen-
gelige turopplevelser

• Minske slitasje og forsøpling ved å styre ferd-
sel og tilrettelegge for søppelhåndtering og 
toalettbesøk

• Formidle kunnskap om lokal kultur, natur og 
mattradisjoner ved å finne frem og dele de 
autentiske historiene som engasjerer på tvers 
av generasjoner 

• Gi medlemsbedriftene økt verdiskapning 
gjennom fellesskap og samarbeid, felles  
produktutvikling og markedsføring tilknyttet 
merkevaren ”Lofoten Farm Trail”

• Gi medlemsbedriftene økt verdiskapning 
gjennom økt besøk og salg av gårdenes egne 
produkter
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ekte

Betyr for medlemmer i LFT
Vi er oss selv, gjestene besøker våre liv og vår 
hverdag. Vi byr på opplevelser tuftet på det 
vi har av ressurser på gården og i området:  
folkene, dyrene, bygningene, råvarene, naturen, 
historiene. 

Betyr for gjestenes opplevelse
Møter med ekte folk i ekte omgivelser gir au-
tentiske opplevelser som ikke glemmes. Fordi 
det oppleves som ektefølt, uformelt og ikke kon-
struert.

nytenkendeomsorgsfull tydelig

Betyr for medlemmer i LFT
Vi føler og viser omsorg; for naturen, bygda, går-
den, for oss selv, familien og våre ansatte. For 
de andre medlemmene i LFT; vi er rause og in-
kluderende, vil hverandre vel og gjør hverandre 
gode. Vi er godt vertskap for gjestene; vi ser 
deres behov, vi er tilstede og gir det lille ekstra. 

Betyr for gjestenes opplevelse
Gjesten føler seg velkommen, sett og ivaretatt. 
Får en følelse av ”Kom som du er, her er du vel-
kommen”. Ønsker selv å gi noe tilbake, ta vare 
på, ikke forsøple. 

Betyr for medlemmer i LFT
Vi er oppdatert på reiselivstrender. Vi er opp-
merksomme og lytter til våre kunder – for å ut-
vikle nye produkter/tjenester med utgangspunkt 
i gjestenes behov. Vi får økt verdiskaping ved å 
videreutvikle oss. 

Betyr for gjestenes opplevelse
Gjesten får følelsen av å oppleve noe unikt, blir 
positivt overrasket. Ønsker å komme tilbake – 
oppleve nye tilbud eller det de ikke rakk sist. 

Betyr for medlemmer i LFT
Vi vet hva vi kan forvente ved å være medlem-
mer i LFT, og hva som forventes av oss selv og 
hverandre. Vi gir god og tydelig informasjon. Vår 
markedsføring er korrekt og vi lover ikke mer 
enn det gjestene

Betyr for gjestenes opplevelse
Gjesten vet hva de kan forvente av et besøk. 
Gjesten vet også at det forventes av dem som 
gjester at de viser respekt for naturen, dyrene 
og vertskapet. 

Fremtidsbilde (visjon)
Vi har underveis i prosjektet vært innom flere 
visjoner. Ett av dem er som følger:
LoVe Farm Trail - Blant verdens topp 5 destina-
sjoner for bygdeturisme

Lofoten Farm Trail skal:

• Gjenoppdage og oppgradere ferdselsveier 
mellom gårder i hele Lofoten og Vesterålen 
(LoVe Farm Trail)

• Være et nav for bærekraftig bygdeturisme i 
LoVe ved å samle informasjon om medlems-
bedriftene, arrangementer og opplevelser i én 
informasjonsportal på nett 

• Markedsføres som en egen opplevelsesrute 
under Hanen

• Tilby autentiske opplevelser

ekte – omsorgsfull – nytenkende – tydelig
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9.0 Opplevelsesbasert innovasjon – pakketilbud

Et av målene for prosjektet var å lage et pakke-
tilbud hvor alle tre gårdene samarbeider om et 
konsept hvor besøkende kan få oppleve ulike 
pakkeløsninger som er tilpasset ulike målgrup-
per. Fordelen med å lage en slik pakke er blant 
annet at besøkende kan få skreddersydde til-
bud tilpasset dem ønsker, de blir i området  
lenger, og kjøper flere produkter og aktiviteter 
enn de kanskje ville gjort om de ikke hadde  
mulighet til å velge en pakke. Dette gir bedre inn-
tjening til gårdene, og mer og kanskje bedre til-
bud for besøkende. Dette samarbeidet ble gjen-
nomført sammen med Universitetet i Tromsø. 
 
Dessverre medførte uforutsette hendelser at 
utprøvingen av pakketilbudene måtte avlyses, 
og da var prosjektet så nært ferdigstilling at det 
ikke var mulig å gjennomføre dette på nytt i pro-
sjektperioden. Lofoten Matpark og Universitetet 
i Tromsø er imidlertid i dialog om et videre sam-
arbeid om Lofoten Farm Trail og ønsker å videre-
føre kontakten. Selv om vi har vært uheldig med 
planene våre opplever vi samarbeidet og kon-
takten som svært god og positiv.
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10.0 Utfordringer

Oppstart:
Å komme godt i gang med et stort prosjekt som 
dette krever god planlegging, men også litt flaks. 
Det er mange mennesker som skal samarbeide 
og det skal lite til før det hele stopper opp. For 
eksempel så må man ha på plass grunneieravta-
ler før man kan begynne å tilrettelegge stier og 
skilte, som var et av de viktigste tiltakene i pro-
sjektet. Det er en utfordring at det er så mange 
grunneiere i Lofoten, men det hjelper mye at 
gårdeierne kjente grunneierne og kunne være 
kontaktperson. Det var også en jobb å lage en 
grunneieravtale som passet til dette arbeidet. Å 
sette opp en kontrakt som var juridisk korrekt 
og hadde med punktene som måtte være med i 
en slik avtale var ikke lett. 
Det kan også være litt uvant og skummelt for 
gårdeiere å plutselig jobbe i et prosjekt som  
krever fremgang og resultater. Det blir også  
plutselig mer å gjøre i tillegg til den vanlige drif-
ten. Dette kan sette prosjektet i andre rekke og 
dermed bremse fremdriften og gjøre at tids-
planen blir forskjøvet. Noe som også fører til at 
andre tiltak må vente. Det blir viktig i denne sam-
menhengen å feire små skritt som tas og syn-

liggjøre disse slik at motivasjonen holdes oppe 
og man får lyst til å prioritere prosjektoppgaver 
også i en ellers så travel hverdag på gården. 

Samarbeid:
Gårdene har forskjellig kapasitet og ulik kompe-
tanse. Dette kan føre til at gjennomføringen av 
oppgaver blir gjort på forskjellig måte, tar lenger 
tid for noen enn andre og at man har ulik prior-
itering som gjør at andre oppgaver sees på som 
viktigere og dermed blir de utsatt. 
Å samles om veien videre har til tider også vært 
vanskelig fordi alle har ulike ønsker og ser for 
seg ulike måter å drive Lofoten Farm Trail på.
Å finne gårder som er ulike, men som kan sam-
arbeide kan være en utfordring. Å sette sammen 
et team og finne felles mål og planlegge i felles-
skap krever tid og mye tid til å bygge relasjoner 
og tillit. 

Liten tid:
Å drive gård er en heltidsjobb og krever at man 
ikke er like fleksibel alltid. Det har vært utfor-
drende å få til møter hvor det passer for alle. 
Kapasiteten til hver enkelt gård er også forskjel-

lig og man har ulike syn på prioriterte og ikke 
prioriterte oppgaver. 
Gårdsdrift er også veldig sesongbasert, så det 
er lurt å sette opp en oversikt over arbeid i løpet 
av året som vil ta mye tid og så kan man jobbe 
ekstra mye når det er roligere tider på gården. 

App:
Å finne et firma som kunne hjelpe oss med å 
lage app til en pris vi kunne leve med var ikke  
enkelt. Det blir at man går for de som virker  
seriøse og gir det beste tilbudet. Det er også  
vanskelig å bestemme firma når man ikke har 
noen erfaring med utvikling av app fra før. 
Vi ser fra vår erfaring nå at det er viktig at kom-
munikasjonen er tett og god fra start og at man 
har avklart oppgaver for utviklerfirmaet og for 
prosjektdeltakere på forhånd. Dette ble ikke 
gjort i vårt tilfelle. Det var veldig uklart hva ut-
viklerne trengte av informasjon, hvordan infor-
masjonen skulle gis og hvordan det skulle se ut. 
Vi hadde nok en forventning om at firmaet skulle 
ta mer ansvar og ha større oversikt over proses-
sen enn hva vi har opplevd. Det har vært svært 
krevende og tatt mye tid å samle informasjon til 

appen og også å følge opp utviklingen. 
Det er også slik at den digitale verden går raskt 
fremover og teknologien som fantes i 2015 er 
gammel og utdatert. Så man må også tenke på 
at man velger et firma som er fremoverlente, øn-
sker å formidle og bruke den nyeste teknologi-
en, kommer med innspill og råd for at produktet 
du bestiller skal bli så bra som mulig. Dette har 
også vært fraværende i arbeidet med vår app. 
Det har også kommet mange apper på marke-
det som likner på vår.

Priser:
Å sette priser på produktene har vært en utfor-
dring, men det har vært hjelp å få flere steder. 
Gårdeierne har vært på kurs, studieturer og fått 
hjelp av Lofoten Matpark til å klare å sette en 
pris de selv kan stå for og som gir økte inntekter. 
Vi har blant annet lært at prissetting er psykologi, 
både for kunden og for selger. Kunden opplever 
ofte større verdi ved å kjøpe produktene eller 
tjenestene enn å beholde pengene på kontoen. 
Og så er det viktig at man er komfortabel med 
prisen og føler at produktene eller tjenestene er 
verdt summen. Å være stolt av sitt eget produkt!

Det er lettere sagt enn gjort når man skal  
starte opp med å selge produkter og tjenester for  
første gang. Man må være tøff i starten å teste 
markedet og hva den er villig til å betale. Har 
man en for lav pris mister man motivasjonen 
også. 
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At samarbeidet fungerer og 

at man setter sammen et 

team av folk som fungerer 

godt sammen.

Et slikt prosjekt kan 

være med å skape nye 

arbeidsplasser.

Besøkende elsker å  

komme «hjem» og se  

hvordan bøndene lever. 

Prosjekt på tre år kan 

være litt lite – søk om 

fem år om det er mulig.

At alle i prosjektet er 

motiverte og vet hva 

som kreves.

Studietur – å kunne  

reise på tur sammen 

som gruppe gjør at man 

blir bedre kjent, får tid 

til å snakke sammen og 

tid til de gode disku

sjonene. Fint å komme 

seg ut av egen «boble» 

og møte andre som  

driver med det samme 

som man kan få  

inspirasjon fra.

11.0 Suksesskriterier
Gode planer og  

gjennomførbare 

mål.

Man kan gjøre det  

attraktivt for unge å 

drive gård.

Å ha gode samarbeidspartnere er 

gull verdt. Bruke de lokale bedriftene 

så ofte som mulig da de ofte kjenner 

området og regionen best. 

Forankring innad i  

prosjektgruppa, men 

også hos prosjekteier(e).

Man lærer av hverandre og blir  

inspirert. Samtidig deles erfaringer 

 og man kan sammen lære av det.

At gårdeierne kjenner 

grunneierne slik at det 

blir lettere å få på plass 

grunneieravtaler.

Positivt at gårdeierne 

kjenner hverandre godt 

fra før, kjenner godt 

området der de bor, og 

at alle er opptatte av mye 

av de samme verdiene.
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12.0 Stemningsbilder fra prosjektet
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13.0 Konklusjon

Lofoten Farm Trail har klart å vise hvordan land-
bruk og reiseliv kan kombineres og gi næringsut-
vikling og økt samarbeid på små plasser. En slik 
modell vil ha overføringsverdi til andre steder i 
landet og vil kunne gi gårdeiere muligheten til å 
drive med mer enn bare gårdsdrift. Modellen vil 
kunne inspirere andre regioner til å tenke bære-
kraftig og verdiskapning for lokalsamfunn.

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgivning
Lofoten Matpark
Reinmo Gård
Aalan Gård
Straumnesgården – LofotHest AS
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
Vestvågøy kommune
Lofoten Friluftsråd
Fabrikken næringshage
Adept AS
Tind Arkitekter 
Lofoten Film 
Lofoten Mat
Trygve Brenna
Lofoten Turlag
Reiselivsfagsskolen i Lofoten
Universitetet i Tromsø – Naturguidestudiet
Sisu Design Lab
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