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ANUK-prosjektet handler om å kartlegge utfordringsbildet og  
finne løsninger knyttet til steds- og næringsutvikling i Nore og 
Uvdal og Krødsherad kommune. Målet er å utvikle prosesser som 
kombinerer ulike verktøy og etablerer møteplasser på en slik  
måte at det skaler en utviklingskultur. 

Som en del av dette prosjektet, har det vært et ønske å se  
nærmere på hvordan mindre steder kan ta tak i utfordringer som 
oppstår som følge av viktige endringer i lokalmiljøet, for eksempel 
som følge av en skolenedleggelse. Hvordan kan en få innbyggerne 
til å samarbeid om å snu noe negativt til nye muligheter for det  
aktuelle stedet?

I Norefjord har Nore og Uvdal kommune nettopp en slik utfordring. 
Nore skole er nedlagt og står tom, og det samme gjør også flere 
andre bygg som er i kommunens eie. Også flere eiendommer på 

private hender står tomme, blant annet ‘Kroa’ som var et av  
de få sosiale møtestedene i Norefjord.

Nå ønsker kommunen å legge til rette for kreativitet og  
engasjement for å finne gode ideer for nye tiltak – og se på  
hvordan kommunen bidra som tilrettelegger og brobygger.

På idéverksted i Norefjord 24. mars 2022 deltok 56 engasjerte  
innbyggere, og i det følgende oppsummerer vi de viktigste  
utfordringene – og de tiltakene som gruppene kom fram til.  
Som fasilitator av idéverkstedet supplerer også vi i innovasjons-
klyngen Nordic Edge med noen synspunkter og anbefalinger  
ift den videre prosessen.
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Innledning



Hva har vi behov for og hvordan kan vi utnytte eiendommene  
Nore skole, Hellemo og Oddmund-huset?

• Strategisk boligutvikling; hvilke behov har vi mht til  
   ulike typer boliger – hvordan skal de utformes og hvordan  
   bør bomiljøet rundt designes? 

• Nedlagte skoler og tomme bygg; Hva skal gjøre vi med  
   de tomme byggene og hvordan utvikle nærmiljøet rundt  
   og tettstedet der disse ligger? 

• Møteplasser; Hvordan kan vi skape flere og bedre  
   møteplasser i Norefjord, slik at innbyggerne ikke bare kan  
   bo godt, men også ha et sosialt fellesskap som fungerer?

3

Kjernespørsmålene i idéverkstedet



Våre viktigste  
utfordringer

Første post på programmet i idéverkstedet var en individuell 
oppgave der deltakerne ble bedt om å skrive ned de tre  
største utfordringene mht attraktivitet i Norefjord sentrum. 

Sortert ift de tre hovedtemaene våre, så kan vi her i ordskyer  
gruppere og gjengi de utfordringene som deltakerne trakk 
fram som de viktigste (med et hint om antall også i parantes). 
Noen andre utfordringsområder som ble nevnt i tillegg til de 
tre hovedtemaene tar vi også med.
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Nedlagte skoler og  
tomme bygg

 
• Tomme bygg som forfaller (IIII)

• Vedlikehold av kommunale boliger
• Ledige lokaler som ikke benyttes nok (IIIII)

• Småbruk som ikke utnyttes
• ‘Kjedelig’ bebyggelse

Møteplasser og  
sosiale tilbud

 
• Savner flere møteplasser (IIIIIIIIIIII)
• For få sosiale aktiviteter/tilbud (II)

• Mangel på kveldstilbud – med  
mat- og alkoholservering (III)

• Norehallen – ønsker yrende liv (II)
• Savner kulturtilbud - håndverkssenter

• Sentrumsutvikling
• Bedre utnyttelse av arealet vi har

• Slitne ildsjeler
• Kroa stengt (IIIII)

• Ikke samme eier av Driv,  
kroa og campingen

• Vil få tilbake stasjonen
• Mangler samordning av tilbud

• Manglende koordinering  
(hvem, hva, hvor):

- Turisme
- Tilflyttere

- osv.

Boliger og bomiljø
 

• Mangler bredde og kvalitet  
på boliger (IIIIIII)

• Bygges ikke nytt
• Mangler utleieboliger
• Synlige boligtomter
• Få unge innflyttere
• For få damer (II)
• For få folk (III)

• Lav befolkningsvekst
• Rekruttering/folketall

• Flere innbyggere
• Høy andel eldre

• Ungdom reiser ut etter videregående
• Tilbud til 7-15 åringer
• Bedre tilbud til barn
• Skikkelig lekeplass

• Manglende fritidsaktiviteter  
(organiserte)

‘Usynlighet’ og mangel  
på identitet

 
• ‘Usynlig’ fra hovedveien – lite  

gjennomgangstrafikk og  
få som stopper (III)

• Generelt usynlige – ingen vet hvem 
vi er, eller hva vi kan tilby

• Glemt av kommunen
• Å bli sett

• Krever for lite
• Usynlige

• Vi sitter her på hver vår tue
• Mangel på utvikling

• Lite innovasjon

Å jobbe i Norefjord
 

• Arbeidsplasser – mulighet til  
å leie kontorplass (IIII)

• Ikke tilrettelagt for å starte  
egne bedrifter

• Kompetanse til bedrifter
• Arbeidskraft

Diverse
 

• Få turstier/-veier uten trafikk
• Forsøpling

• For ivrige politifolk
• Ingen prest som spiller i rockeband

• Utnyttelse av fjorden (II)
• Norefjord lever i skyggen av Uvdal

• Bevare VGS (III)



Det vi ønsker er å styrke både bolyst, arbeidslyst og besøkslyst  
i Norefjord. I neste del av idéverkstedet tok vi utgangspunkt  
i Telemarksforskning sin attraktivitetsmodell (se bilde), og ba  
deltakerne fordelt på grupper, se på hva slags tiltak en burde  
vurdere for å styrke Norefjords attraktivitet knyttet til hvert av  
disse områdene.

Samarbeidskultur, endringskultur og tillit er ‘bunnplanken’ som  
må være på plass for å kunne lykkes med steds- og nærings- 
utvikling i distriktskommuner. Har vi en lik kultur og tillit, så kan  
en se mer spesifikt på areal og bygninger, gode og tjenester og 
stedlig kultur og identitet. Summen av alle disse avgjør hvilket  
omdømme en kommune eller et bestemt sted får. 

Når vi nå ser nærmere på Norefjord, så tar vi for oss gruppenes 
samlede besvarelser, og vil deretter se på status og forbedrings-
områder hva attraktivitet angår.
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Hvordan kan Norefjord blir mer attraktiv for  
både innbyggere, næringsliv og besøkende?

Omdømme

Areal og bygninger Stedlig identitet og kulturGoder og tjenester

Samarbeids- og endringskultur



- Mange arealer/bygninger for felles samlinger,  
  eks: Norehallen, Numedalshallen, Stasjonen (II)
- Idrettsparken/tuftepark
- Lysløype (II)
- Badevika
- Norefjorden – uforløst potensiale; båtliv, fisking,  
  bading + foredlingsanlegg fisk -> arbeidsplasser
- Gode, attraktive tomter ledig (II)
- Tryterudtjønn – potensiale for bedre tilrettelegging;  
  bading, turløype, universelt utformet
- Kan kommunale bygg, f.eks. Hellemo, disponeres  
  som hybler? Og dermed styrke Numedal  
  videregående skole?
- Videregående skole (II)
- Stavkirka
- Ledige lokaler (skolen, Hellemo, Oddmundhuset) (II)

Kommentar til gruppenes besvarelser:

Minusene som ramses opp her ble nok ingen 
overrasket over – til det er utfordringene med 
tomme og ubrukte bygg for synlig og for kjent 
for alle i Norefjord. Men det er samtidig også en 
bekreftelse på at Norefjord er nødt til å jobbe 
med en tydeligere boligstrategi for å styrke  
attraktiviteten.  

Mer fokus på å utvikle hensiktsmessige boliger 
– og ulike typer boliger, som kan bli en del  
av et hyggelig bomiljø med et gjennomtenkt  
design som passer den/de målgruppene en  
ønsker å tiltrekke seg.

Vi merker oss også – både her og ved andre  
anledninger i idéverkstedet – at Norefjorden 
nevnes som en uutnyttet ressurs mht attrak-
tivitet. Det ligger jo i stedsnavnet, men kanskje 
en ikke har vært dyktig og målbevisst nok i  
å ta ut det potensialet som ligger i fjorden med  
tanke på både utvikling av attraktive bomiljø, og 
aktivitetstilbud til innbyggere og besøkende?
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AREAL OG BYGNINGER

- Mange kommunale bygninger ledige/tomme (II)
- Nedslitte bygg, stort etterslep på vedlikehold (III)
- Tomme bolighus / småbruk som ikke legges  
  ut for salg (III)
- Hvaalefeltet gror igjen
- Boligtomter må markedsføres!
- Utnytte de bygninger som finnes (eks: leiligheten  
  i kjelleren på Norehallen og Hellemohusene)
- Tomme leiligheter (over Kroa)
- Mangler prøvebo-tilbud (II)
- Fravær av boligmarked / mangler boliger (III)
- Lite mangfold når man skal velge tomter
- For lite ‘synlige’ tomter – både digitalt og  
  der tomtene ligger fysisk
- Få boliger/leiligheter til leie



- Åpen hall på lørdager
- ‘Leikegruppe i Nore’ på  
  Facebook. Eksempel:  
  ”Vi møtes på skøyte- 
  banen, åpent for alle”
- Norefjord er geografisk  
  tett, mange har gåavstand    
  til det meste
- Nærbutikken er super
- Finnes arbeidsplasser (II)
- Kommende scooterløype
- Turvei, gapahuker
- Videregående skole (II)
- Dressinturer (III)
- Opplevelsesgård
- Idrettsanlegg/-tilbud  
  (lysløype/skøytebane) (II)
- ‘Bu i Nore’

- SUP (standup  
  paddleboard) – utleie
- Fiskekart – Norefjord
- Omvisning i stavkirka
- Jakt (II)
- Fiske
- Gårdsturisme  
  (Frognerhagen Sætre ++)
- Fjorden – på, ved,  
  i + arbeidsplasser (II)
- Fjellet
- Numedalsbanen
- Ti topper
- Camping
- Kroa
- Badevika
- Barnehage
- Joker

Kommentar til gruppenes besvarelser:

Mye av det som nevnes på plussiden er knyttet 
til opplevelse og tilbud som er knyttet til natu-
ren. Men det virker som om det ikke er gjort en 
skikkelig jobb på å samle disse tilbudene i en 
god oversikt og informere egne innbyggere eller 
besøkende om hva Norefjord kan by på. 

Det er også åpenbart noen mangler hvis en skal 
lykkes med å tiltrekke seg folk som vil bruke litt 
tid i bygda. Overnattingstilbud og sosiale treff-
steder som de mest åpenbare minusene her. 
Skal en lykkes – som en litt ‘bortgjemt’ plass 
ift hvor trafikken naturlig går, så må Norefjord 
snakke med høyere og tydeligere stemme, og 
jobbe for at besøkende kommer i større antall, 
og blir lenger enn det de gjør i dag.
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GODER, TJENESTER, ARBEIDSPLASSER,  
OPPLEVELSER OG ATTRAKSJONER

- Uoversiktlig om du ikke har nettverk
- Vanskelig for unge voksne, enslige og par uten barn
- For lite info om det som skjer
- Mangler arbeidskraft!
- Mangler/liten variasjon i ‘kvinnearbeidsplasser’ (III)
- Mangel på overnattingsplasser
- Mangler gode møteplasser (II)
- Unike linjer på Nore vgs. mangler
- Bruker fjorden for lite
- Numedalsbanens ubrukte potensial (opplevelser  
  langs banen, informasjon)
- Jakt kun for de få
- Lite aktivitet på idrettsbanen
- Må bli bedre på å fange opp og hjelpe nyetablerere 
- Skilting ved hovedvei



- Levende kultur! (sang, dans, teater) 
- Mange dyktige folkemusikere + dansere (II)
- Leikarring
- Revy/teater (II)
- Mye patriotisme og stolthet – sterk identitet som Noring
- Norefjord har et godt omdømme – lett å bli integrert her
- Stavkirka
- Bunadssenteret
- Åpen og inkluderende kultur
- Tradisjonskultur
- Lagsarbeid/foreningsarbeid
- Idrett

Kommentar til gruppenes besvarelser:

Ikke mange kommentarer fra gruppene under 
dette temapunktet. Tyder det på at kultur  
og identitet ikke har en veldig selvsagt plass  
i innbyggernes hoder? Ikke nødvendigvis, og 
det er da også noen som trekker fram fine  
tradisjoner hva tradisjonskultur (dans, håndverk 
osv) angår. At en også har en tradisjon for  
å være åpne og inkluderende er absolutt et 
pluss hvis dette er en gjengs holdning.

Men vi savner likevel en sterkere identitetsfølelse  
– det virker ganske tilfeldig hva som nevnes  
om Norefjords stoltheter’. Hvis vi skal tenke på 
Norefjord som en merkevare, hva er de distinkte 
kvalitetene og fortrinnene som alle innbyggerne 
er stolte av og forteller om? Ikke godt å si.
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KULTUR OG IDENTITET

- Den sterke identiteten kan oppleves negativt utad
- Ting dør ut (f.eks. Triathlon)



Gode grep
I forlengelsen av at gruppene ble bedt om å beskrive  
plusser og minuser knyttet til Norefjords attraktivitet, ba vi 
også om forslag til gode grep som kan bidra til at minuser 
snus til plusser, og at de allerede positive sidene kunne  
forsterkers ytterligere.

Her var det noen tema som gikk igjen blant alle gruppene,  
og her er deres innspill sortert iht til disse viktigste innsats-
områdene – her sortert etter hva som oftest ble nevnt:



Nore og Uvdal 
Gruppe #1:  

’Ut i naturen’

1) Gjenbruk/utvikling av  
Nore skole – Norehallen (IIIII)
- Flerbrukshus/kultursenter
- Samlingslokaler
- Boliger/leiligheter
- Kontorfellesskap – drop-in kontorer  
  (alternativ til hjemmekontor?)
- ‘Skaperi’/gründerhub på Nore skole
- Utleie av lokaler
- Kulturskole
- Teaterverksted
- Sying/søm – håndarbeidskurs
- Snekring og mekking
- Næringsvirksomhet
- Nærhet til Norefjorden – fiskemottak
- Kajakk- og kanoutleie
- Kunst- og kulturverksted/håndverkssenter –     
  kunsthåndverk for alle aldre
- Tradisjonskunst – bunadssøm etc.
- Tilbud til unge
- Musikk
- Hobbykrok for barn
- Ølbryggeri klubb

2) Attraktive boliger
- Legge en strategi for salg av eksisterende,  
  tomme boliger
- Bygge/tilby prøveboliger (IIII)
- Bygge utleieboliger/-leiligheter  
  (kommunen + private aktører)
- Billige tomter
- God beliggenhet
- Moderne
- Markedsføring
- Utnytte de boliger som finnes
- Spredt boligbygging med store tomter
- Mulighet for småbruk-etablering
- Eldreboliger på Hellemo
- Fylle ledige lokaler

3) Liv på Kroa og på campingen!
- Få åpnet Kroa – fungerer fint som integreringssted. 
- Samarbeid med Nore vgs.?
- Bygdekvelder
- Kombitilbud med elg-, hjort- og beversafari
- Fisking i fjorden 
- Kortreist mat – sunn fast-food
- Bobiltømming
- Elbil-lading
- Vaskehall
- Lekeplass/uteområde
- Dekkhotell, salg av bilrekvisita, reparasjoner

4) Prosjekt Fjorden
- Bygge bro over stryken slik at man kan gå/jogge 
  rundt fjorden -> helsefremmende (II)
- Utnytte kraftressurser (kortreist, grønn energi)
- Tilrettelegge for fisking, aktiviteter, badeplasser,  
  benker, brygger, tursti
- Trevirkeproduksjon

5) Styrke samarbeidskulturen
- Framsnakke naboen
- Øke informasjonsflyten innad i kommunen/på Norefjord
- Framsnakke Norefjord (Laagendalsposten/Hallingdølen) –  
  vi må ta ansvar selv!
- Mulighet for drahjelp fra kommunen nå ildsjelene  
  er utbrent?

6) Ny bruk av Hellemo og Oddmundhuset
- Hybelhus for Numedal vgs. (Numedal videregående  
  er den største arbeidsplassen)

7) Ungdomsskole på Norefjord
- Samarbeid med vgs.

8) Foredlingsanlegg
- Fisk og kjøtt
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Kommentar til gruppenes besvarelser:

Som vi ser er grepene som foreslår nært knyttet 
til det bakteppet vi kjente til da idéverkstedet 
ble planlagt:

• Strategisk boligutvikling
• Nedlagte skoler og tomme bygg
• Møteplasser

I tillegg kommer Prosjekt Fjorden og styrking av 
samarbeidskulturen med på listen som hyppig 
nevnte grep som bør prioriteres.

Det gode med dette er at det er så stor  
samstemthet om hvor skoen trykker, og hva en 
bør prioritere av tiltak for å bøte på dagens  
situasjon. Her ligger kimen til et godt samarbeid  
mellom kommunen, næringsliv, frivilligheten  
og innbyggerne. Men det kommer til å kreve at 
kommunen har en aktiv pådriverrolle. Norefjord 
klarer neppe dette løftet alene med sine  
begrensede ressurser, og de har også behov  
for at det kommer noen med et ‘utenfra-
perspektiv’ som kan hjelpe til med å se nye 
utviklingsmuligheter.



Det enkle svaret er at Norefjord må ta utgangspunkt i eksisterende 
fortrinn og kvaliteter, bygge videre på disse, og våge å presentere 
dem for omverdenen på en mer interessant måte enn den gjengse 
distriktskommune.  
 
For å vende tilbake til attraktivitetsmodellen til Telemarksforskning 
(ref under), så ser vi at bidragene fra engasjerte Norefjord-innbyg-
gere i idéverkstedet, i hovedsak handler om ‘areal og tjenester’ og 
‘goder og tjenester’ som tiltaksområder for å øke attraktiviteten. 
De gode grepene handler ifølge deltakerne således om:

• Strategisk boligutvikling (areal og bygninger)
• Ny bruk av nedlagte skoler og tomme bygg (areal og bygninger)
• Etablering av flere møteplasser og sosiale tilbud  
   (gode og tjenester)

Vi tror absolutt det ligger et potensial for nærings- og steds- 
utvikling hvis en jobber målrettet med disse områdene. Men vi  
er også overbevist om at Norefjord også må jobbe systematisk  
med en styrking av sin stedlige identitet og kultur. Dette er  
svært viktig for den positive omdømmebyggingen vi ønsker oss  
i Norefjord.
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Omdømme

Areal og bygninger Stedlig identitet og kulturGoder og tjenester

Samarbeids- og endringskultur

Hvordan skal så Norefjord lykkes?



I den videre prosessen handler det både om bevisstgjøring;  
hvilke tradisjoner og kvaliteter har vi i Norefjord som er unike  
eller spesielt fremtredende? Og hvordan bør vi snakke om disse 
slik at eksisterende og nye innbyggere, potensielle etablerere  
og mulige besøkende oppdager oss og har lyst til på bli bedre 
kjent med Norefjord. Her snakker vi da om historiefortelling –  
place branding på godt norsk.  
 
Dette bør være med på listen over prioriterte aktiviteter i  
tillegg til de tre nevnte temaområdene vi brukte mest tid på  
i idéverkstedet.

 
 
 
 
 
 

Videre bør Norefjord etablere en utviklingsgruppe bestående av 
representanter fra både kommunen, næringslivet og innbyggerne, 
som får i oppgave å lage en plan for hvordan Norefjord skal jobbe 
strategisk utvikling av: 

1) En tydelig stedsidentitet som kan formidles på en  
    spennende, interessevekkende måte
2) Et mer variert og behovstilpasset boligtilbud, spesielt innrettet  
    mot den/de innbygger-profilene vi ønsker oss
3) Ny bruk av nedlagte skoler og tomme bygg
4) Etablering av flere møteplasser og bedre sosiale tilbud

Oppsummering av vår anbefaling 
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