
Forretningsutvikling, Alta 19.10.2021



Historien om Valsøya

■ Åpnet 1.6.1996

■ Området ble til ved at Statens Vegvesen tippet overskuddsmassene som de fikk da de 
bygde veien over Valsøya

Far gledet seg til endelig å få 12 daa med flat grasmark som han skulle få slå med 
forhøster.
Men…….
Vi startet med opparbeidelse av området sommeren 1995 og startet leitinga etter 
egna hustyper som kunne brukes til resepsjon, kafè og sanitærbygg.



Noen bilder som viser utviklingen fram til 
2014



Forretningsutviklingen på Valsøya

■ I starten hadde jeg arbeid utenom campingen.
– Som assurandør i Storebrand til å begynne med.
– Så som gårdbruker
– Og eier av ett minibuss selskap
I disse årene bygde vi sikkert kapital, men vi klarte aldri å utvikle plassen på en slik 
måte som vi ønsket.
I 2012 solgte jeg gården til neste generasjon, bussene hadde jeg solgt tidligere.
Årene fram til 2014 var tunge og bar preg av dårlig råd og hvordan finne veien videre.



Mulighetsstudie fra Snøhetta



Vi fant veien videre gjennom mulighetsstudiet

■ Utvikling av marinaen
– Molo og bølgedemper ble opparbeidet

■ Skape en aktivitet, som ble Høyt og Lavt Valsøya
– Dannet selskapet Valsøya Opplevelser AS sammen med Ragnar, Runar og Haldis

■ I denne tiden skiftet vi bankforbindelse, til det som i dag heter Romsdalsbanken, og det har for oss vært helt 
avgjørende for arbeidet videre. Bjørn Brubekk kom inn som en meget dyktig saksbehandler og hadde tro på 
oss fra dag en. 

■ Gjennom alle år har Halsa kommune vært en ja kommune og støttet opp om de utbyggingene vi har hatt, 
både med godkjenning av planer og med penger gjennom næringsfondet.

■ Innovasjon Norge var veldig på da vi bygde klatreparken, så der fikk vi max tilskudd og lån.

■ Opparbeidelse av Engholmen, ble gjennomført da behandlinga fra Innovasjon Norge for finansiering av 
klatreparken gikk veldig sakte, og vi trengte inntekter  for å bli registrert i mva registeret. (Likviditet)

■ Visuell identitet var en prosess som vi hadde sammen med Snøhetta, der vi sammen med klatreparken fant 
en felles plattform







Andre aktiviteter som finnes



Veivalgene vi har tatt

■ Samle på gamle hus, som gjør at vi tiltrekker oss en kundegruppe som ønsker slike miljøer, og er i aller høyeste grad bærekraftig.

■ Vi er miljøsertifisert gjennom Green Kay

■ Vi satser på et restaurantkonsept med kvalitet, nå med fokus på lokal mat fra sesongen 2022

■ Vi skal søke om å bli en ERG bedrift. (european gastronomy region)

■ På sikt faser vi ut fastplassene våre.

■ Beholder de plassene som har vann og avløp, 11 vognplasser til sammen.

■ Arrondere de eksisterende caravanplassene til bobilplasser.

■ Skapt aktiviteter
– Båtutleie
– Kajakkutleie
– Lekeområde
– Klatrepark



Så kom koronaen den 12. mars 2020
■ Vi var da midt i opp pussingen av de 4 siste rommene i Olaushuset.

– Hva gjør vi nå? 
– Snakket med banken, uten å få svar, lagde flere budsjetter og vi så ikke så lyst på framtiden. Vi regnet 

fort ut at vi hadde et kapitalbehov på 1,2 mil for å bli ferdige.
– Men vi fortsatte opp pussinga, da det nesten var umulig å stoppe, utgiftene var allerede påløpt så mye 

at her var det bare å stå på.
– Vi fikk tilbud om et koronalån, som vi faktisk ikke  trengte å bruke.
– 2 uker etter at landet stengte ned fikk vi en forespørsel om  leie  av 6 rom fra mai til oktober, så jett om 

vi var glade for at vi ikke stoppet arbeidet med de 4 siste rommene
– Vi satte oss i førersete og gjorde flere tiltak mot smitte, og hadde en god dialog med Heim kommune 

under hele pandemien.
– Vi var også en periode karantenehotell for lokale bedrifter.
– Men hva med 1 meters regelen og restauranten?
– Ragnars forslag var at vi leide et partytelt, og det gjorde vi.

– Fikk en veldig bra sesong, slik som de fleste andre som drev camping i 2020
– Men hva med neste sesong?



Satsingen førte oss fremover og omsetningen steg 
enda mer.

■ Heim kommune delte ut midler til de reiselivsbedriftene, som ville omstille seg og satse i pandemitiden.
– Vi fikk 500.000.- til koronatiltak som gjorde det mulig å bygge glassrestauranten, som arealmessig gir oss 60 

sitteplasser, selv med corona avstander- dette gav oss en ny meromsetning på 0,5 mill. kr
– Klatreparken fikk på de samme vilkår 240.000.- for å bygge ei ny løype og på denne måten spre gjestene mer 

og ruste bedriften for bedre drift fremover.- dette gav også en meromsetning i parken på 300 000 kr.
– Sesongen 2021 har for oss også vært veldig bra, omsetningsøkning både i 2020 og i 2021

Midlene som vi fikk av Heim kommune var utløsende for at vi valgte å satse
Høsten 2020 startet Bertilsen og Garpestad bygging av ny E39 og vi fikk jobben med å servere de middag fram til april 2021
Fra april 2021 flyttet de inn på egen brakkerigg med kantine, boligrigg og kontor. Og vi har ansvaret for kantinedrift og 
renhold. De har nå vunnet konkurransen om neste parsell som har en tidshorisont på 4 år. Klagefristen på tildelinga går ut 
22.10.21 



Mulighetsstudie og de veivalgene vi har tatt har 
ført til:

■ Fra åpning av klatreparken i 2018 og fram til i dag har vår økonomi vært i vekst
■ Olaushuset ble også tatt ibruk, med de 4 første leilighetene i 2018

– De 4 siste ble ferdig i mai 2020
■ Omsetningsøkning på nesten 1 mil.-pr. år
■ Markedsføringen på sosiale medier fra 2018 til i dag har også gitt oss masse 

oppmerksomhet. Vi har ansatt markedssjef på 50 % stilling som har jobben både for parken 
og tunet.

■ Denne satsningen på markedsføring tror vi har vært avgjørende for vår framgang.
■ Til sist og ikke minst vil jeg framheve alle de gode hjelperne som vi har hatt. Vi er ett godt 

team som drar lasset sammen.



Veien videre
■ Vi har fått tilskudd fra kommunen for å lage en ny reguleringsplan for området

■ Denne prosessen er nå i gang og vår målsetting er at vi skal utvide og utvikle Valsøya til å bli et regionalt 
fyrtårn.

■ Område rundt campingplassen eies av min sønn og vi leier områdene av han. 

■ Nye aktiviteter skal meisles ut og knas. Vi har mange tanker, så det blir en spennende tid framover.

■ I de siste årene har barna vist interesse for bedriften, og stiller opp mye mere enn før.

■ Vår svigerdatter, Liv er kommet inn i drifta og går for tiden på hotellhøyskolen i Stavanger. 

■ Så mens vi utarbeider ny reguleringsplan skal vi bygge nytt kjøkken, bygge sammen glassrestauranten og 
Saltrøfjøset, slik at vi får et nytt inngangsparti og resepsjon og tilslutt skal det bygges to familiehytter.



Hvilke tiltak har vi gjort for å skape en lønnsom og 
bærekraftig bedrift

■ Mulighetsstudie fra Snøhetta har vært vår rettesnor

■ Vi har en stor porsjon med pågangsmot

■ Tar aldri et nei for et nei
– At jeg tidligere har vært ansatt i det offentlige har gitt meg verdifull kunnskap 

■ Vært standhaftig og ikke tatt ut for mye penger av bedrifta i en oppbyggingsperiode

■ Brukt all energi på å bygge bedrifta, etter 2013

■ Har god økonomisk kontroll, kan lese regnskap

■ Vi har en bank som tro på oss og ser mulighetene

■ Mitt fokus er kun på mulighetene og fremdrift.

■ 80% er kanskje godt nok

■ Jeg elsker å diskutere mulighetene

■ Vi bruker fagfolk, men stoler også på oss selv



Ett suksesskriterie for oss er denne gjengen



Vårt samarbeid i disse årene har vært av stor 
betydning for utviklingen av Valsøya



En liten filmsnutt som viser noe av det vi har å 
tilby.


