Vega kommune
Besøksforvaltning på 15 minutter

Fire Hovedsatsninger:
• Helse, pleie og omsorg
• Oppvekst, livsutfoldelse og kultur
• Næringsutvikling og bosetting
• Verdensarv, natur og kulturarv
Ny kommuneplan med strategisk del
og arealdel:
• Reguleringsplan og
stedsutviklingsprosjekt for å sikre
en styrt utvikling i de mest
attraktive områdene
• Utvikling reiselivsstrategi
• Deltakelse i verdiskapingsprogram
v/ Riksantikvaren og pilotprosjekt
Bærekraftig Reiseliv
• Oppfølging av lokale aktører og
næringsliv
#VISITVEGA #VEGAØYAN

#VISITVEGA #VEGAØYAN

Reiselivsstrategi Vega - ved verdens vakreste kyst

Visjon 1
Målet med reiselivsstrategien er
utvikling av Vega som ledende reisemål på Helgeland og
være et godt eksempel for en bærekraftig utvikling i Norge.

Visjon 2
Visjon Vega som reisemål 2020:
Norge stolt av Vega
#VISITVEGA #VEGAØYAN

Hovedmål
1. Vega skal gjennom et levende
lokalsamfunn, sitt særpreg, en
mangfoldig natur og kultur gi unike
og attraktive reiselivsopplevelser.
2. Vega skal med sin småskala turisme
gi nærhet i møte med turisten, som
skal bli øyas varemerke.
3. Vega skal utvikles som et bærekraftig
reisemål, der kulturarven er ivaretatt
og videreutviklet.

Delmål
1. Vega skal være i stand til å ta i mot
50.000 turister innen 2015.
2. Det skal utvikles et helhetlig og
forutsigbart formidlingskonsept, der
hovedaktiviteten legges til
buffersonen i verdensarvområdet.
3. Vega skal være i stand til å levere
aktiviteter og opplevelser hele året.
4. Serveringsbedriftene på Vega skal
servere lokal mat av råvarer fra hele
Helgeland.

Strategier
1. Gjestestrategi
Hvordan gjester behandles før ankomst, ved
ankomst, under oppholdet og ved avreise og
etterpå?
2. Natur- og kulturarvstrategi
Hvordan ta i bruk natur- og kulturarven til
rekreasjon og til opplevelser samtidig som man
verner om disse verdiene?
3. Miljøstrategi
Hvordan skape positive holdninger blant
innbyggere og næringsliv til å forstå
betydningen av lokal håndtering/tiltak av
natur- og miljøvern?
4. Stedsutviklingsstrategi
Hvordan utvikle og fornye bygninger,
boligområder og fasiliteter som bidrar til å
gjøre destinasjonen unik og attraktiv å bo og
ferdes i, og som understøtter en bærekraftig
utvikling.
5. Økonomisk strategi
Hvordan Vega skal skape en robust og
mangfoldig turistøkonomi. Samt utvikle og
opprettholde vellykkede, solide virksomheter
som bidrar til å sikre kommunens fremtid.
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Velkommen til Vega!
Takk for meg
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