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Bakgrunn og formål
Prosjektet ‘ANUK – Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og 
Krødsherad’ har som langsiktig mål å øke kommunenes 
attraksjonskraft og at lokalsamfunnene som helhet er i 
stand til å skape utvikling og vekst. 

Som en del av prosjektets Delmål 3 der målet er å 
analysere og dokumentere dagens tillitsnivå og 
utfordringsbilde, har vi i Nore og Uvdal gjennomført en 
utfordringsworkshop med deltakere fra både kommune, 
lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og engasjerte 
innbyggere.

Gjennom workshopen var målet dels å svare på 
forskningsspørsmål 1.3 ift hva som oppleves som hindrer 
for utvikling i kommunen for aktørene. Men dels også da 
å vende blikket mot de muligheter en har i Nore og Uvdal 
for å overkomme disse hindringene. Dette som et ledd i å 
etablere et kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen 
med å øke både bolyst, arbeidslyst og besøkslyst i Nore 
og Uvdal.
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Metode 
 
I workshopen ble deltakerne presentert for resultater fra den regionale analysen 
og tillitsmålingen som Telemarksforskning har gjennomført i Nore og Uvdal. Den 
regionale analysen beskriver og analyserer utviklingen i Nore og Uvdal med 
hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning 
og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Tillitsmåling er en metode for å 
måle tillit på stedsnivå, og er utformet som en spørreundersøkelse. Den måler 
stedsidentitet, optimisme og tillit mellom politikere, kommuneadministrasjon, 
næringslivet og frivilligheten (lag og foreninger). Forskningen på sammenhengen 
mellom tillit og vekst er på et tidlig stadium, men resultatene tyder på at det er 
en sammenheng mellom attraktivitet og tillit (Vareide et al 2018).

Oppsummeringen av rapportene ble presentert av Hanna Nyborg Storm fra 
Telemarksforskning, og rapportene som helhet inkluderes som dokumentasjon 
av utviklingen og tillitsnivået i Nore og Uvdal.

I oppsummeringen poengterte Hanna Nyborg Storm at attraktiviteten til et 
sted er summen av faktorene som kan påvirkes, og bestemmer til en viss 
grad handlingsrommet til en kommune. Faktorene som er med på å skape 
attraktivitet, kan deles opp i fire grupper:

1.  omdømme
2. areal og bygninger
3. goder og tjenester og
4. stedlig identitet og kultur
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Omdømme

Samarbeids- og endringskultur

Areal og 
bygninger

Goder og
Tjenester

Stedlig 
identitet og 

kultur

Stedlig identitet og kultur, som beskriver stedsidentitet, relasjoner mellom relevante aktører, stolthet, optimisme 
og tillit spiller en viktig rolle når det gjelder samarbeid omkring utviklingsarbeid, både når det gjelder nærings- og 
samfunnsutvikling. I tillegg til de fire kategoriene er en sterk samarbeids- og endringskultur avgjørende for å øke 

attraktiviteten i et område.

Figur 1: Sammenhengen mellom de ulike elementene i attraktivitetsmodellen.
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Basert på dette metodesynet på attraksjonsutvikling gjennomførte vi 
deretter en workshop der vi gjennom medvirkning fra deltakerne så 
nærmere på tre spørsmål/problemstillinger:

1.  Hva er våre største utfordringer for å gjøre Nore og Uvdal til en  
 mer attraktiv kommune?     
 Både som bosted, arbeidssted og besøksmål? 

2. Hva kan Nore og Uvdal tilby som ingen andre kan?  
 Hva har vi av natur, kompetanse, severdigheter, kultur, arrangement  
 og andre kjekke ting som dere mener gjør Nore og Uvdal unik? 

3. Hvilke tiltak/prosjekter vil dere foreslå for å gjøre oss mer  
 attraktive og inkluderende? 
 Hva skal til for å øke bolyst, arbeidslyst og besøkslyst i Nore og Uvdal? 

Det første spørsmålet ble løst som en individuell oppgave, mens de to 
neste ble besvart gjennom gruppearbeid, dere hver gruppes besvarelse 
ble presentert for de andre gruppene i siste del av workshopen.

I det følgende presenteres besvarelsene fra deltakerne i workshopen, 
hvorpå vi deretter forsøker å trekke ut noen implikasjoner og mulighetsrom 
i det videre arbeidet med å øke attraksjonskraften i Nore og Uvdal.
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Våre største utfordringer 
i Nore og Uvdal i dag
Basert på de individuelle besvarelsene på dette 
spørsmålet kan vi sortere svarene iht til modellen for 
omdømmeutvikling/attraksjonskraft som vi viste til i sted. 
For de spesielt interesserte er alle respondentenes svar 
også vedlagt bakerst som ‘råmateriale’ fra workshopen.
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Samarbeidskultur, 
endringskultur 
og tillit

En gjenganger i svarene her var at janteloven står sterkt i Nore 
og Uvdal. Manglende tillit og misunnelse heller enn unnelse, er 
åpenbart en utfordring som kommunen må ta tak i. Å fremme en 
bedre samarbeidskultur der folk vil hverandre vel, og framsnakke 
hverandre bør således være en uttalt målsetting i arbeidet med å øke 
attraksjonskraften i kommunen.

Et annet moment som flere trekker fram, er kommunens rolle som 
pådriver og endringsagent. Det savnes større grad av strategisk 
helhetstenkning, og en tydeligere agenda som handler om å jobbe 
med utfordringene knyttet til befolkningsutvikling/demografi. Det 
kommenteres også at Ting Tar Tid, og at kommunen bruker for lang 
tid på å identifisere og høste lavthengende frukter. Samtidig blir det 
også påpekt at en ikke kan forvente at kommunen alltid skal forventes 
å ta ansvar for å fikse ‘alt’, det må mobiliseres bredere enn som så, 
og kanskje da spesielt blant de yngre innbyggerne for å motvirke 
den endringsuviljen som kan se ut til å finnes blant de eldre Nore og 
Uvdalingene.

I sum: Bedre samarbeidskultur er altså det som deltakerne savner  
– og ønsker mer av.
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Areal 
og 
bygninger

Her er det stor grad av enighet deltakerne imellom om at mangel 
på oppgraderte og attraktive boliger, og boliger/gårdsbruk som står 
tomme og ubrukte er en betydelig utfordring. Dette medfører at det 
kan være vanskelig å tiltrekke seg nye innbyggere, og da kanskje særlig 
de yngre som er i en etableringsfase. 

Her bør kommunen se på hvordan en gjennom arealplanarbeid kan 
tilrettelegge bedre for generasjonsskifter og etablering i kommunen. 
Kan en tenke helt nytt og kreativt rundt boligpolitikk i Nore og Uvdal? 
Nye boligkonsepter, leietilbud, en ‘lys-i-alle-hus’-strategi, hyttefolk som 
ressurs? Dette er bare noen eksempler på temaer/grep kommunen bør 
se nærmere på.
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Gode tjenester, 
ameniteter/tilbud 
og attraksjoner

Flere arbeidsplasser, ikke minst kompetansearbeidsplasser i et 
spennende miljø og arbeidsplasser som appellerer til kvinner, står 
høyt på ønskelisten til workshopdeltakerne - forståelig nok. Men 
disse kommer ikke av seg selv, og kan heller ikke vedtas av noe 
kommunestyre. Men å se på hvordan en bedre kan tilrettelegge for 
næringsetableringer – gjerne innenfor spesifikke satsingsområder (f.eks. 
mat/reiseliv) bør kommunen aktivt medvirke til.

Tilsvarende viktig er det å adressere utfordringen med at det er for få 
sosiale møteplasser, og for få fritidstilbud for barn og unge. Bolyst og 
arbeidslyst henger sammen med at hele familien skal trives, og derfor 
må en se på stedsutvikling og næringsutvikling som to sider av samme 
sak.



OKTOBER 2021    | 10 |    NORE OG UVDAL

Kultur 
og identitet

Overraskende få av svarene på hva som handler som Nore og Uvdals 
viktigste utfordringer var knyttet til kultur og identitet. Vår antakelse 
er at dette kan forklares med at en ofte ikke er seg bevisst hvor 
viktig denne dimensjonen er ift stedsattraktivitet. For dem som bor 
i kommunen er det lett å bli litt ‘nærsynt’ ift kultur og identitet som 
attraktivitetsfaktor – det har vi sett i mange av de kommunen vi har 
jobbet med.

Men noen viktige poeng blir dog fremhevet; dette med å se potensiale 
i naturressursene og synliggjøre mangfoldet i kommunen blir etterlyst. 
I tillegg blir mangelen på kvinner ‘i fruktbar alder’ poengtert – det 
spiller naturligvis inn på identiteten i en kommune hvis det er en uheldig 
skjevhet i demografien av denne typen.
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Hva kan Nore og Uvdal tilby som ingen andre kan?
I første del av gruppearbeidet ønsket vi å kartlegge hva deltakerne selv – de som kjenner sin egen kommune aller best – ser 
på som unikt ved Nore og Uvdal? Vi spurte om hva kommunen har av natur, kompetanse, severdigheter, kultur, arrangement og 
andre kjekke ting som i sum gjør Nore og Uvdal til noe helt spesielt.

Igjen tar vi i bruk Telemarkforsknings modell for omdømmeutvikling/attraksjonskraft for å sortere gruppenes besvarelser:
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1Samarbeidskultur, 
endringskultur og tillit
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Når denne attraktivtetsfaktoren så tydelig ble fremhevet som en utfordring 
(ref forrige kapittel), så er det kanskje ikke så veldig overraskende at ingen 
av gruppene fremhever samarbeidsevner eller endringskultur som en unik 
egenskap i kommunen. Men like fullt – det er til ettertanke at dette aspektet 
er totalt fraværende. Skal Nore og Uvdal lykkes med å fremstå som en unik 
kommune, enten det er snakk om bosted, arbeidssted eller reisemål, så 
krever det mer målrettet og langsiktig samarbeid mellom aktørene på tvers 
av sektorgrenser, bransjer og kulturelle grupper. Derfor igjen en understreking 
av at en i arbeidet med økt attraksjonskraft er nødt til å jobbe med denne 
bunnplanken i attraktivitetsmodellen som handler om tillit og samarbeid.
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2Areal 
og bygninger
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I forhold til bygninger blir ikke denne faktoren fremhevet i særlig grad som 
et unikt trekk ved Nore og Uvdal. Riktignok refereres det til bygg knyttet til 
kraftverksutbyggingen, ‘Middelalderdalen’ med stavkirker og gamle trehus, 
men det er per i dag langt fra nok til å bygge en historie rundt som vil styrke 
kommunens attraksjonskraft.

Men som er mer interessant er arealer. Ubebygde arealer, masse boltreplass, 
nærhet til naturen, stor selvforsyningsevne, ro og fred – og hemmeligheter 
en kan oppdage i urørt natur. Her ligger det en kime til en mer spennende 
fortelling, som en motsats til det travle, trange og urbane bylivet.
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3Gode tjenester, 
ameniteter/tilbud 
og attraksjoner
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Joda, det listes opp en del attraksjoner i alle gruppenes besvarelser; 
Langedrag, Middelalderdalen, Numedalsbanen, Nordmannsslepa, 
Dagalifjell og Numedalslågen for å nevne noen av dem. Men vi sitter 
igjen med en opplevelse av at ingen av gruppene ser på noen av disse 
enkeltstående attraksjonene som sterke nok identitetsbærere eller 
attraktivitetsfaktorer til å kunne øke Nore og Uvdals appell som bosted, 
arbeidssted aller besøksmål i betraktelig grad.

Mer interessant er det å spørre seg om det ligger et uforløst potensial 
i nærheten til Hardangervidda? Når vi vet at ca. 20% av vidda ligger 
i Nore og Uvdal kommune, kan vi omsette dette faktum til en historie 
og til konkrete tilbud/attraksjoner som vil appellere mye bredere enn 
vi gjør i dag? Eller har andre ‘Hardangervidda-kommuner’ allerede 
kommet oss i forkjøpet her? Kanskje er det ikke vidda i seg selv 
som er hovedpoenget, men heller de naturressursene vi kan høste/
utnytte gitt vår beliggenhet? Kan jakt, fiske – og derigjennom både 
naturopplevelser og selvforsyning av kortreiste spesialiteter bli en 
viktigere og tydeligere del av vår identitet? Kan nærhet til denne 
type opplevelser virke forlokkende, ikke bare på friluftsentusiaster og 
hytteeiere, men også folk som kunne tenke seg å bo og jobbe nærmere 
på slike naturbaserte kvaliteter og muligheter?
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4Kultur 
og identitet
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Det viktigste momentet vi tar med oss fra gruppenes besvarelser om unike 
kvaliteter ved Nore og Uvdal som kan knyttes til kultur og identitet, handler 
om to stikkord; kraft og naturressurser.

Kraft først: 
En helt selvfølgelig kulturbærer i kraft av (!) den historikken kommunen har 
ift å utnytte vannkraften, og bli en betydelig leverandør av strøm til andre 
kommuner. Men også interessant som ord/tema gitt den dobbeltbetydningen 
selvet ordet ‘kraft’ har. Det kan – i tillegg til den faktiske energirelaterte 
betydningen – og kobles til endringskraft, utviklingskraft, attraksjonskraft. Det 
er et sterkt og positivt ladet ord, som gjerne kunne vært brukt som metafor/
assosiasjon til Nore og Uvdal som kommune. 

Naturressurser som det andre sentrale aspektet knyttet til kultur og identitet;
Igjen blir nærheten til Hardangervidda, og det vidstrakte og urørte trukket 
fram av alle gruppene.
Det ligger en kime her til å løfte dette tydeligere fram som identitetsbærer 
og attraksjonsfaktor. Men det er enn så lenge en ikke veldig synlig kvalitet 
eller historie. Når en besøker Nore og Uvdal kommune sine nettsider er det 
ingenting som møter meg som potensiell tilflytter, etablerer eller turist som 
snakker om denne hverken ‘kraft’ eller ‘naturressurser’ som bærebjelker i 
kommunens identitet.

På Uvdal.no er man noe nærmere når en på forsiden fremhever ‘Uoppdaget. 
Uberørt. Unik.’, selv om det er kvaliteter som i liten grad blir forklart eller 
utnyttet i kommunikasjonen ellers. Ligger kraften i dette uberørte og 
uoppdagete? Da burde det i så fall bli en mye tydeligere del av identiteten til 
hele Nore og Uvdal, og ikke bare et fint slogan på uvdal.no.
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Hvilke tiltak/prosjekter vil dere foreslå for å gjøre 
oss mer attraktive og inkluderende?
I den andre gruppeoppgaven i workshopen spurte vi hva som skal til for å øke bolyst, arbeidslyst og besøkslyst i Nore og Uvdal. 
Igjen her sorterer vi svarene i henhold til attraktivitetsmodellen:
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Samarbeidskultur, endringskultur og tillit
Det eneste, men til gjengjeld svært viktige budskapet fra gruppearbeidet på 
denne attraktivitetsdimensjonen, er at vi i Nore og Uvdal må bli flinkere til å 
jobbe og samarbeide på tvers – og at vi må våge å være annerledes!

Areal og bygninger
Her er gruppene opptatt av å både ta vare på det eksisterende samtidig 
som en tenker fornyelse.

Å gjøre noe med alle de husene/gårdsbrukene som i dag står tomme er et 
forslag som går igjen. Langedrag er en annen gjenganger, og her fremheves 
potensialet som ligger i å videreutvikle tilbudet for eksempel med etablere 
en ‘øko-landsby’, der det også blir plass til en unik friluftsbarnhage og tilbud 
til skolene om naturbasert undervisning.

Av nye satsinger så foreslås både nye flerbrukshus der en tenker inkludering, 
fellesfasiliteter og sosiale møteareaner. Et nytt signaturbygg i Rødberg 
sentrum er et annet forslag, der en ser dette i sammenheng med Rødberg 
som en markedsføringskanal/arena for resten av kommunen. Og en arena 
der en også kan aktivisere ungdommen gjennom tilrettelagte og koselige 
møteplasser og spisesteder. Et annet interessant innspill som flere av 
gruppene var inne på er ideen om et ‘Vil-vite-senter’ knyttet til Europas 
største villreinstamme, og menneskenes bruk av Hardangervidda gjennom 
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uminnelige tider. Kanskje som et besøkssenter som kan etableres i 
tilknytning til Rødberg badeland?

Adekvate boliger har som vi så under ‘største utfordringer’ blitt etterlyst, 
og noen av gruppene var i tiltaks-delen inne på muligheten til å knytte ny 
boligutbygging – tematisk og arkitektonisk – til kraftverkstiden. Kanskje da 
spesielt tilrettelagt for (store) barnefamilier og ‘social living’?

Gode tjenester, ameniteter/tilbud og attraksjoner
Flere ting på ønskelisten her – med nokså god spredning. Alt fra gondolbane 
fra Rødberg til Hallandsfjell, mer aktivitet knyttet til Nordmannslepa og 
ny fontene i dammen til oppdrettsanlegg på land (!). I tillegg til slike 
fysiske ønsker, så kom også flere av gruppene opp med ønsker om årlige 
happenings/festivaler, for eksempel der en får vist fram områdets unike 
råvarer knyttet til Hardangervidda.

Felles for alle forslagene er nok dog at det på ønskelisten fra 
workshopgruppene ikke finnes et enkeltstående forslag som vil løse 
oppgaven med å øke attraksjonskraften til Nore og Uvdal betraktelig. Her 
må vi nok heller jakte på en rød tråd i utviklingsstrategien til kommunen, slik 
at mange tiltak og prosjekter trekker i samme retning, og blir en del av en 
større – og felles – historie om Nore og Uvdal.

Kultur og identitet
Det meste interessante med gruppenes bidrag her er igjen knyttet til 
mulige identitetsbærere som lokal mat (kjøtt, fisk, bær osv). Det lokale, 
det kortreiste – selvbergingsideen – kan være byggeklosser i en større 
fortelling om at Nore og Uvdal er en kommune som tar bærekraft og 
respekt for naturen på alvor i alt en gjør. Kanskje tenke i retning av 
kommunikasjonsmessige knagger som ‘Godt forsynt’ / Stedet for å lade 
batteriene’ / ‘Stedet du kan være i fred’ / ’Norges største tomter  
– 10 mål til hver’?

En av gruppene var inne på å ‘fjerne oss fra kartet’ som en mulighet. Og 
dette er i slekt med akkurat samme tankesettet, nemlig at Nore og Uvdal 
spiller på sine fortrinn med å være fjernt fra byens travelhet, forurensning og 
støy, og i stedet nær naturen og det gode livet på landet. Et slikt budskap 
når langt flere enn for en del år siden, både på grunn av boligprisutviklingen 
i byene, men også fordi mange som en følge av covid-pandemien har 
begynt å stille spørsmål om mer fleksible jobb-/fritidsløsninger, der en ikke 
nødvendigvis må bo i Oslo eller Bergen sentrum for å kunne fungere.
I så måte likte vi veldig godt den ene gruppens innspill om å utvikle et tilbud 
– et markedsføringskonsept - der en kombinerer bolig i Nore og Uvdal med 
en ‘hytte’ i byen.
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Konklusjoner
En skal ikke forvente å sitte igjen med alle svarene på hva som øker 
Nore og Uvdals attraksjonskraft etter en snau to timers workshop. 
Men vi har – i tråd med formålet i prosjektet – definitivt bidratt til 
å kartlegge utfordringsbildet, og demonstrert hvordan man praktisk 
kan involvere innbyggerne og fremme en samarbeidskultur for å 
kunne øke kommunenes utviklingsevne og attraksjonskraft. Slik har 
vi også utviklet et bedre kunnskapsgrunnlag for den videre prosess. 
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Fotograf: Sonja Lien Skjevrak

Men ikke nok med det.
Vi har faktisk også avdekket konkrete hindringer og noen spennende 
mulighetsromåder som Nore og Uvdal bør jobbe videre med, både innenfor 
rammen av dette prosjektet, og i den videre operasjonaliseringen av de 
konklusjonene en kommer fram til. Spesielt ønsker vi å fremheve følgende:

Presserende utfordringer og spennende muligheter:
• Å jobbe systematisk med samarbeid og samskaping på tvers – for å øke 

tilliten og bygge en felles problemløsningskultur.
• Å se på hvordan kommunene – både gjennom planarbeid og dag-til-dag 

organisering – kan bli en bedre tilrettelegger og pådriver for steds- og 
næringsutvikling i Nore og Uvdal.

• Å prioritere utvikling av nye boligtilbud (i alle deler av kommunen) 
enda høyere – og da ikke bare i form av kjedelige, personlighetsløse 
standardboliger, men heller en kombinasjon av kreativ ‘gjenoppliving’ av det 
som står ubrukt rundt om i kommunen i dag, og nye spennende boformer 
som er spesielt tilrettelagt for utvalgte målgrupper (for eksempel store 
barnefamilier).

• Å se nærmere på hva som kan forsterke det sosiale limet i kommunen; 
møteplasser, transporttilbud, arrangementer osv.

• Å bli tydeligere på egen identitet; Nore og Uvdal blir nok – også blant 
egne innbyggere – oppfattet som en ‘kommune på det jevne’. Det er lite 
særpreg, det er ingen tydelig historie, ingen rød tråd som binder ulike 
initiativ og prosjektsatsinger sammen.

Dette siste punktet er kanskje det aller viktigste. Uten en felles identitet – 
og en historiefortelling som ‘alle’ innbyggerne har lyst til å være en del av – 
vil det neppe være nok kraft til å gjøre noe vesentlig med attraksjonskraften 
til Nore og Uvdal. Dette vil vi si er oppgave nr. 1.
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RÅDATA FRA 
WORKSHOPEN

Utfordringer:
- Jantelov – unner ikke andre  
 suksess
- Janteloven/misunnelse
- Mangel på ambisjoner
- Manglende tillit
- Vinnerkultur
- Mangler strategisk  
 helhetstenkning i kommunen
- Å ville hverandre vel –  
 framsnakke hverandre
- Samarbeid
- Unne hverandre suksess
- Kommunen bruker for lang tid  
 på lavthengende frukter
- Ting Tar Tid – treg  
 saksbehandling
- Misunnelse
- Manglende samarbeidskultur –  
 ikke rom for å feile, heier ikke på  
 hverandre

- Forventninger om at kommunen  
 skal ha ansvar for og fikse ‘alt’
- Forgubbing – for å få yngre  
 krefter, utviklingsvegring,  
 endringsuvilje
- Manglende tro på positiv  
 utvikling (mht  
 befolkningsutvikling/demografi)
- Nore og Uvdal er et  
 klansamfunn som det er  
 vanskelig å få innpass i

Areal og bygninger
- Boliger/folk
- Mangel på oppgraderte og  
 attraktive boliger
- Boligmangel
- Tomme boliger som står ubrukt 
- Eiendommer ikke tilgjengelige
- For få boliger for salg
- Gårdsbruk som står tomme –   
 unge som ønsker å kjøpe får  
 ikke kjøpt, potensielle innflyttere  
 kommer derfor ikke til Nore og  
 Uvdal

- Boliger – og en lokalbank som  
 ikke har tro på boliger
- For omfattende hyttebygging –  
 virker ødeleggende
- Investeringslyst

Gode tjenester, ameniteter/tilbud 
og attraksjoner
- Arbeidsplasser
- Kompetansearbeidsplasser i et  
 spennende miljø
- Videreutvikle (naturbaserte)  
 fritidsaktiviteter
- Mangler sosiale møteplasser
- Utviklingsmuligheter på alle  
 områder – privat og i jobb
- Tilbud skole/barnehage
- For få attraktive arbeidsplasser  
 – spesielt for kvinner
- Fritidstilbud og møteplasser for  
 barn og unge
- Manglende sosiale møteplasser  
 – ‘kveldsøkonomi’
- Transport

Kultur og identitet
- Tenker for smått og ser ikke  
 potensialet i naturressursene  
 (unntatt villreinen)
- For å få mennesker, spesielt  
 unge. Blir for ‘smalt’ for mange
- Mangler ‘velkomstpakke’ til nye  
 innbyggere
- Manglende synliggjøring av  
 kommunens mangfold
- Mangler jenter i alderen 20-28
- Damer i fruktbar alder
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Unikt med Nore og Uvdal?
• Langedrag (med utvikling av 

barnehage/skole/økolandsby) (IIII)
• Rakfisk av villfisk
• Middelalderdalen
• Middelalder 
• Stavkirker
• Vannkrafthistorien – vi har forsynt 

hele Oslo med strøm (II)
• Numedalsbanen
• ‘V-ringen’
• Jakt- og fiskerett
• Nordmannslepa
• Tørt og sunt klima – potensiale i 

helse
• Europas største villreinstamme
• Øko-landsby
• Snowboardmuseum
• Kraftverk – historie og utbygging
• Motorsenter

• Kulturhistorie – bindeledd øst-
vest

• Masse plass – boltreplass!
• Selvforsynte – strøm, mat, vann, 

skog (II)
• Spisskompetanse på å være 

selvforsynt
• Natur
• Hemmeligheter
• Kronprinsparet får være i fred her
• Norge minste barnehage (i antall 

barn)
• Plassering!
• 2500 fiskevann – 2500 

innbyggere – 2500 km2
• Hardangervidda – historien, 

hvordan vidda har påvirket livet 
her, og fortsatt gjør det (fiske og 
jakt). 20% av vidda ligger i Nore 
og Uvdal (II)

• Stavkirker
• Kraftverksbygget – som er større 

enn slottet i Oslo
• I landstoppen på fiber

• I landstoppen på å mangle 
fruktbare damer (!)

• Norges eldste bebodde trehus
• Motorsport – samhold, dugnad, 

fest
• Rødberg sentrum sitt bypreg 

med grendene rundt – ta i bruk 
bygdene!

• Dagalifjell med urørthet, stillhet
• Miljøring-konseptet med 

utgangspunkt i Fjellsnaret (?)
• Numedalslågen – fiske
• Hardangervidda – fiske, jakt, 

allmennings nasjonalpark 
rettigheter

• Numedals vgs.: Bygge/utdanne 
ungdom i yrker vi har behov for

• Seterbebyggelsen
• Dressin på Numedalsbanen
• Sammenhengende snøscooter-

løype fra Veggli til Øygardsgrend 
(130 km)
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Viktigste tilbud/prosjekter
• Flerbrukshus - med inkluderende 

miljø, møteplass for alle (II)
• Mini kraftverksbygghus for 

familier med mange barn (4+)
• Foredling av kjøtt og fisk lokalt. 

Kun lokalt og kortreist.
• Oppdrettsanlegg på land?
• ‘Økolandsby’ – møtepunkt, 

flere store tomter 10 mål), 
unik barnehage på Langadrag, 
unik skole som nyttiggjør seg 
ressursene i kommunen

• Gjøre noe med de gårdsbrukene 
som står tomme

• Vi må tørre å være annerledes
• Transporter til og fra aktiviteter/

møteplass
• Fremheve Nordmannslepa
• Mer samarbeid på tvers
• Rødberg sentrum – som en 

markedsføringskanal for resten av 
kommunen

• Signaturbygg i sentrum
• Ny, større fontene i dammen
• Starte opp friluftsbarnehage i 

samarbeid med Langedrag
• Årlig happening/festival knytta til 

Nordmannslepa
• Årlig arrangement hvor man får 

vist fram områdets unike råvarer 
knyttet til Hardangervidda

• ‘Vil-vite-senter’ knyttet til Europas 
største villreinstamme, og bruk 
av Hardangervidda gjennom 
uminnelige tider

• ‘Lys i alle glas’ – aktivitet i alle 
gårdsbruk

• Naturen inn i skolen – utdanning i 
det fri

• Gondolbane – Rødberg til 
Hallandsfjell

• Aktivisere ungdommen – 
tilrettelagte og koselige 
møteplasser og spisesteder i 
sentrum

• Sosiale møteplasser
• ‘Fjerne oss fra kartet’
• Utdanning for kvinner – fra 19 år 

og oppover
• Besøkssenter: mennesket + 

Hardangervidda + reinen – i 
tilknytning til Rødberg badeland

• Bygge boliger – tilrettelegge 
for bygging – med møteplasser. 
Fokus på byggestil fra 
kraftverkstida

• Hytte i byen og bolig i Nore og 
Uvdal

• Utvikle/utnytte råvarene vi har – 
matforedling

• Trevirke


