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Best i vest på penger, kultur og overskudd
	 –	 Det	 kan	 for	 eksempel	 være	
avgjørende	for	om	noen	velger	å	
flytte	hit	eller	ikke.	Dessuten	gir	
et	 rikt	 kultuliv	 positive	 konse-
kvenser	når	det	gjelder	sysselset-
ting	og	verdiskapning	i	bygda.	

Merker ikke så mye
For	 tre	 uker	 siden	 inviterte	
Vatsø	til	sitt	første	arrangørse-

minar.	Han	hadde	skaffet	selv-
este	Rune	Lem,	mannen	som	får	
de	store	artistene	til	å	ha	kon-
sert	på	Valla	Hovin	og	Rockefel-
ler,	som	foredragsholder	til	ar-
rangementet	som	var	rettet	mot	
arrangører.
	 –	 Jeg	 fikk	 ros	 for	 å	 ha	 fått	 til	
overskudd	på	et	arrangement	på	
en	så	liten	plass	som	Kalvåg,	han	

kalte	meg	nærmest	som	sønnen	
sin,	ler	han.

– Hvordan møter du den har-
de konkurransen?

–	Hver	holme	har	et	eller	an-
net	kulturbasert	på	gang,	så	det	er	
klart	det	er	konkurranse.	Derfor	
tenker	jeg	at	det	er	lurt	å	samar-
beide.	 For	 eksempel	 ringte	 jeg	
rundt	 til	 forskjellige	 festivaler,	

slik	at	vi	ikke	arrangerte	på	sam-
me	tid	som	dem,	forteller	han.
Musiker,	 komponist	 og	 produ-
sent	Synnøve	Bjørset	holder	til	i	
Jølster.	Hun	merker	egentlig	ikke	
så	mye	til	det	høye	økningen	av	
kulturnæringer	i	fylket.

–	Det	har	vært	økende	fokus	på	
omskolering	av	primærnæringer,	
og	i	den	forbindelse	er	det	kanskje	

blitt	flere	kulturnæringer.	Men	at	
det	skjer	mye	 innenfor	min	næ-
ring	som	musiker,	har	jeg	ikke	sett	
så	mye	til.	Likevel	kan	vi	i	mer	tra-
disjonelle	kulturyrker	med	fordel	
dra	mer	nytte	av	hverandre	og	næ-
ringslivet	i	fylket,	mener	Bjørset.

ELDRID OFTESTAD
eldrid.oftestad@nationen.no

Næringslivsorganisasjoner er 
overrasket over den høye vek-
sten av kulturnæringer i Sogn og 
Fjordane. 

I	NHOs	regionforening	i	Sogn	og	
Fjordane	er	direktør	Karin	Helen	
Halle	glad	for	å	høre	at	fylket	hen-
nes	 i	 kulturnæringerhar	 høyest	
vekst.	 Samtidig	 tror	 hun	 at	 det	
skyldes	at	det	var	lite	i	utgangs-
punktet.	

–	Vi	samarbeidet	for	et	par	år	
siden	med	Innovasjon	Norge	for	

å	inspirere	til	å	skape	bedrifter	
innen	 kulturnæringsvirksom-
het	 for	 et	 par	 år	 siden.	 Da	 var	
det	 vanskelig	 å	 finne	 gode	 ek-
sempler	i	fylket,	og	vi	måtte	dra	
til	Hordaland	for	å	finne	de	vel-
lykkede	kulturbedriftene.	Siden	
den	tid	har	jeg	inntrykk	av	at	det	
har	vært	mye	fokus	på	kulturnæ-
ringsvirksomhet	i	fylket,	og	det	
virker	som	at	det	i	dag	er	litt	in	å	
jobbe	i	slike	bedrifter,	sier	regi-
ondirektøren.	

Hun	 trekker	 fram	 Operaen	 i	

Nordfjord	og	Åmot	gård	i	Bygstad	
som	gode	eksempler	på	denne	ty-
pen	bedrifter.	

–	Det	virker	som	at	flere	finner	
muligheter	til	å	leve	av	kulturnæ-
ringer,	og	igjen	gir	inspirasjon	til	
andre	som	lurer	på	å	starte	en	kul-
turbedrift.

– Hva gjør dere for at flere skal 
prøve seg?

–	Vi	har	satt	fokus	på	de	gode	
historiene,	 slik	 at	 folk	 kan	 se	
at	det	nytter	og	at	det	generer	
både	arbeidskraft	og	inntekter.	

Dessuten	 kan	 være	 en	 del	 av	
vårt	NHO-fellesskap,	som	er	et	
apparat	 for	 arbeidsgiversiden,	
sier	Halle.	

Direktør	Halvor	Flatland	i	Inn-
ovasjon	Norge	i	Sogn	og	Fjordane	
er	 overrasket	 over	 at	 fylket	 har	
høyest	 vekst	 av	 kulturnærings-
virksomheter	i	landet.

	–	Jeg	hadde	egentlig	trodd	at	
det	 heller	 var	 større	 vekst	 i	 de	
store	byene,	sier	han.

Likevel	tror	Flatland	at	det	er	
den	 store	 oppblomstringen	 av	

festivaler	i	fylket	som	er	grunn	til	
den	høye	veksten.	

–	Det	er	et	rikt	festivalliv	i	fylket	
som	er	tuftet	på	dugnadsånd.	Jeg	
pleier	å	si	at	skulle	vi	hatt	samme	
dugnadsinnsats	i	restaureringen	
av	Holmenkollen,	ville	det	redu-
sert	kostnadene	med	halvparten.	
Vi	opplever	en	oppblomstring	av	
festivaler	i	hele	fylket.	De	er	pre-
get	av	dugnadsarbeid,	men	mange	
er	også	kommersielt	drivet.	Og	de	
er	gjerne	koblet	med	bygdeutvik-
ling,	forteller	han.	

Næringslivet er overrasket over veksten

n Kulturnæringene er i 
dag like stor som hotell- og 
restaurantbransjen, viser ny 
rapport som Østlandsfors-
kning har laget fra Nærings- 
og handelsdepartementet. 

n Ifølge rapporten var 
95 500 personer sysselsatt i 
kulturnæringene i 2007. Det 
er en økning på 35 prosent 
siden 1995. Veksten i den 
generelle sysselsettingen 
i samme periode er på 14 
prosent. 

n Kulturnæringene består 
av rundt 28 000 bedrifter. 
Verdiskapningen i 2005 
var på nesten 47 milliarder 
kroner.

n Sysselsettingsveksten i 
kulturnæringene i perioden 
2002-2007 var på 10 pro-
sent.

n Sogn og Fjordane har høy-
est vekst med 33,3 prosent. 
Oppland har den laveste vek-
sten, der antall sysselsatte 
har økt med 1,2 prosent. 

n Rapporten regner ikke 
bare kulturvirksomhet i sne-
ver forstand, men også akti-
viteter «som er nødvendige 
for å fremstille et kulturelt 
produkt». 

n Trykte medier regnes 
også som kulturnæring, noe 
som alene står for en tredel 
av kultursysselsettingen og 
40 prosent av verdiskap-
ningen. 
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BEST I VEST: Sogn og Fjordane vokser mest på kulturnæringer. Svein Arild Vatsø fra Kalvåg har mange jern i ilden, og                 gjør mye ut av filmprosjektene sine. – For å få til litt Hollywood-glamour, fikk vi Jenny Skavland til å komme til filminnspilling i Kalvåg grønn limousin (over til ven-
stre), forteller han. Kalvåg har også dratt i gang festival i hjemkommunen (over til høyre).  AllEFOTO: FIREWORK FIlM


