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INNLEDNING	

Magma Geopark (MG) er en UNESCO Global Geopark (UGG), medlem av Global Geoparks Network 
(GGN) og European Geoparks Network (EGN), samt Norwegian Centres of Expertise tourisme (NCE 
tourism) og Region Stavanger. 18 november 2015 ble UNESCO programmet International Geoscience 
og Geoparks vedtatt og MG, som medlem av GGN og EGN, ble en UGG etter anbefalingsbrev fra den 
Norske UNESCO kommisjonen. MG er inne i en prosjektfase med fokus på produktutvikling. Etter 
strategiperioden 2014-2020 er det tenkt at produktutviklingsfasen skal gå over i en mer permanent og 
bærekraftig driftsfase. MG hadde i 2016 en omsetning på 2.602.950,-, herav prosjektmidler fra 
forskjellige kilder som bl.a. Kommunal og Moderniserings-departementet, Northern Periphery 
Programme, Norden, NORA, RUM og UNESCO. Driftsinntekter i form av offentlig støtte og 
prosjektmidler 2.407.742,- og egen inntjening på 195.208,-. MG fikk et underskudd for 2016 på -
435.575 mot et underskudd for 2015 på -256.026. MG har i dag 3 personer på lønningslisten som 
utgjorde ca. 2,5 årsverk i 2016. Det har også vært ansatt 2 sommermedhjelpere. MG har som en klar 
målsetning om å være den ledende kompetansebedrift i regionen innen turisme og naturopplevelser. 
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KONTAKTINFORMASJON:	

Magma Geopark AS, Organisasjonsnummer: 993923966 

Elvegaten 23, 4370 Egersund 

post@magmageopark.com 

www.magmageopark.com 

Telefon: +47 91782594 

http://www.facebook.com/groups/magmageopark	

https://twitter.com/MAGMAGEOPARK 

ANSATTE	I	2016:	

PÅL	THJØMØE (100%), daglig leder, geolog,  post@magmageopark.com 

SARA	GENTILINI (50%), prosjektleder, arkeolog  sara@magmageopark.com 

HETA	TOIVONEN	(30%), prosjektleder, turisme heta@magmageopark.com 

ÅSE	HESTNES (time), geologi- lærerstudent  aase@magmageopark.com 

ANNA	OMDAL (time), geologistudent  annaomdal@outlook.com  
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STYRET:	 	

Anja Hovland (styreleder), Nina Otilie Høiland, Kurt Sæstad, Inger Merethe Bjerkreim, Anette Larsen 

Bognø og Sigmund Arne Oksefjell. 

Vara: Bodil Heskestad, Thor Jørgen Tjørhom og Kjell Rek 

REGNSKAP: Sum regnskap AS, Luramyrveien 73, 4313 Sandnes. Natalia@sum.no 

REVISOR: Berntsen Revisjon AS, Gamleveien 12, 4380 Hauge i Dalane, 5474000	  
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MAGMA	GEOPARK	AS	
 
I Europeisk sammenheng er den geologiske og kulturelle arven i Magma Geopark (MG) unik og 
danner utgangspunktet for å ha en UNESCO Global Geopark (UGGI i denne regionen, samtidig som 
regionen trenger mer næringsutvikling.  
Det er fra UNESCO sin side satt opp en rekke kriterier for at et område kan bli en UNESCO Global 
Geopark med en omfattende søknadsprosess som normalt tar 4-6 år. MG tilfredsstilte kriteriene og ble 
i mars 2010 tatt opp som medlem nettverket. I 2014 ble MG revidert av GGN nettverket og UNESCO 
og fikk grønt kort, dvs. 4 nye år som UGG. I dag er det 120 UGG i 33 land og av disse er også, som 
MG, 69 medlemmer av det regionale nettverket EGN. 

 
Figur 1: EGN 2016 med 69 Europeiske geoparker. I UGG i tillegg til de regionale nettverkene EGN og 
Asian Pasific Geoparks Network (APGN), som hhv har hovedkontor i Provence i Frankrike og 
Langkawi Geopark i Malaysia, arbeides det etter samme modell med å utvikle de regionale geopark 
nettverk ”North America Geoparks Network”, ”Latin American and Caribbean Geoparks Network” og 
”African and Arab Geoparks Network”. 
 
  

For en milliard år siden var det en fjellkjede på størrelse med Himalaya i regionen som Magma Geopark 
er en del av. Bergartene i dypet under denne fjellkjeden ligger nå i dagen, etter at geologiske prosesser 
gjennom lange tid har fjernet hele fjellkjeden. Regionen er så blitt et viktig vitnesbyrd for hvordan 
geologiske magmatiske prosesser foregår i dypet på kloden dag. En av bergartene man finner store 
mengder av i regionen, er den sjeldne anortositt. Uomdannet Anortositt finnes ikke i så store mengder 
noe annet sted i Europa, men er den samme bergarten som den lyse overflaten av månen består av. I 
tillegg finnes her Europas største lagdelte intrusjon og økonomisk drivverdige geologiske ressurser. Den 
meget spesielle geologiske arven har skapt et spesielt landskap og med den en egenartet natur og en rik 
kulturarv. 
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Ideen om å etablere en UNESCO støttet geopark i regionen 
startet i 2005 og utviklet seg som et Regionalt 
Utviklingsprosjekt (RUP) fra 2006 til 2009. I februar 2009 
ble non-profit selskapet ”Magma Geopark AS” stiftet. 
Selskapet eies i dag av Rogaland og Vest Agder 
fylkeskommuner, de fire Dalane kommunene og 13 andre 
bedrifter og organisasjoner. MG AS ønsker å være et 
nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle 
og styrke regionen basert på en helt unik geologi, landskap, 
natur og kulturhistorie. UNESCO gir regionen en sterk 
merkevare og det ses en økende interesse for området 
både fra Norge og fra utlandet. 

STATUS	MÅLOPPNÅELSE	

1) MG arbeider målrettet med å støtte næringer og enkeltbedrifter i regionen. Ved innføring av 
Geofood brand og å ha større fokus på lokale matprodukter kan være med på å skape nye 
eller styrke lokale næringer.  

2) Det er tilrettelagt 14 geopark lokaliteter: Gursli og Liland, Tronåsen (Tronvika), 
Flekkefjordbanen, Hellersheia, Helleren, Løtoft, Blåfjellbanen, Jibbeheia, Eigerøy, St. 
Olavsormen, Solbjørgnipa, Austdalen, Gloppedalsura og Åsen. Det arbeides nå med plakat til 
Ytstebrød, Ørsdalen m.fl.  

3) Gjennom prosjektet Georoutes er det utviklet en app som nå brukes av Samfundet skole. I 
Interreg prosjektet Drifting Apart utvikles det undervisningsmateriell. MG fikk sammen med 
Slovenia og Portugal godkjent Erasmus prosjektet Esteam.  

4) MG vil ikke klare seg uten offentlig støtte da også UNESCO’s krav til hva en UGG skal tilby 
ble noe skjerpet med det nye rogrammet og UGG’ere skal være aktive innad i nettverket. 

5) Overnatting har økt fra ca 70.000 i 2006 til 111310 i 2016.  

Et klart mål for MG er å bygge opp et lokalt, regionalt og nasjonalt nettverk av partnere i tillegg til det 
internasjonale nettverket av GGN, EGN og prosjekter. MG startet 2011 sammen med geoparken Gea 
Norvegica et innledende møte med den Norske UNESCO kommisjonen for å etablere en nasjonal 
geopark komité. Norsk komite for geoarv og geoparker (NGG) ble etablert 31 oktober 2013. NGU fikk 
mandat fra Nærings- og fiskeri departementet om å være Norges faginstans på geoparker og 
sekretariat for NGG. Daglig leder i Magma Geopark er koordinator for NGG 2017-2018. Det kan 
nevnes at det er flere geopark prosjekter i Norge, bl.a. Sunnhordaland, Hyllestad, Mjøsa og Trollfjell 
(Vega/ Leka/Brønnøysund). 

Forretningside:  
Selskapet skal tilby 
unike opplevelser 
basert på kunnskap om 
geologi, landskap, 
natur og kultur.  
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AKTIVITETER	2016	

MG er prosjektleder eller partner i flere prosjekter og er involvert i mange aktiviteter. Her kommer først 
en oversikt og så er noen av hovedaktivitetene beskrevet nærmere i egne kapitler under. 

AKTIVITETER	SUMMERING	

• Konferanser/messer: Det ble laget en større søknad om å ta GGN konferansen i 2018 med 
800-1000 deltagere fra mer enn 50 land men den gikk til Italia. Vi forsøker derimot igjen. 

• GGN konferansen i Torquay, English Riviera Geopark  
• EGN møte i Basque Coast Geopark 
• Guidinger: Faste byvandringer 3 ganger i uken hele sommeren ellers flere skoleklasser og 

bedrifter. 
• Esteam – Erasmus oppstartsmøte i Slovenia i november. 
• Solsystemets musikk: Foredrag 
• Sponsor: NORDAN ble sponsor 
• Styringsgruppen Flekkefjord reisemålsutvikling: Daglig leder 
• Techsperience prosjektet: Deltakelse 
• GEOVR: Presentert flere steder og GEOVR utstilling på Jærmuseet fra juni og ut året. 360 

filming. 
• Geogreen: Det er lager 5 sykkelbrosjyrer som er trykket på norsk og kommer på engelsk 

og det er arbeidet med bookingløsning. Det blir utleie av sykler i 2017. 
• Skilting: Ingen skilter i 2016, den større oppgradering med UNESCO logo kommer i 2017. 

Mye arbeide med 13 skilter til Gursli og Liland som trykkes og monteres opp i 2017. 
• Magma Geopark Facebook gruppe og side: Har mer enn 1000 medlemmer. 
• Magma Geopark hjemmeside oppgradert 
• Nyhetsbrever: Det er sendt ut 7 nyhetsbrev i 2016 
• Byvandringer: Hele sommeren 3 dager i uken med gjennomsnittlig 8 personer. 
• Sponsorarbeide: Det er satt i gang samarbeide med Ny sponsor. 
• Drifting Apart Northern Periphery Programme hovedprosjekt med Causeway Coast of Glens 

Heritage Trust hadde sitt 3 møte i Kenozero, Russland i mai og 4 møte i November i Fort 
William. Partnere fra UK, Irland, Island, Canada til Russland, med et budsjett på ca. 15 
millioner NOK. Aktiviteter så langt utarbeidelse av storyline.  

• NORA: Godkjent Geovr søknad med partnere fra Island, Færøyene og Grønland. Oppstart i 
2016. Også Geomuseum fra Nordisk Kulturfond ble godkjent med samme partnere. Kickoff i 
begge prosjektet på Island i august. 

• Det ble brukt i overkant av 400 timer i søknadsskriving i 2016. Vi sendte NORA prosjekt 
søknad GeoVR + flere mindre også til Norges Forskningsråd. EU søknad GeoTech som vi fikk 
avslag på. Arbeidet EU prosjektet Cosme Coastal route (Kyststien), Admira Cultural Europe 
og H2020 prosjektet Ruritage som skal sendes i 2017 ble påbegynt. 
 

LOKALITETER	

I samarbeid med kommunene er det valgt ut 46 lokaliteter som skal tilrettelegges som attraksjoner for 
publikum. Tilretteleggingen er investeringer i infrastruktur som skilting, parkering, merking av stier, 
broer etc. og er for geoparken en større utgiftspost. For å unngå for stor negativ bunnlinje går dette 
arbeidet senere enn planlagt. I 2016 har vi avventet litt med flere plakater i avvente av avgjørelse med 
UGG og bruk av UNESCO logo. Det blir satt opp flere plakater i 2017, oppgradering av generell 
plakat, Ytstebrød, Ørsdalen og Gursli/Liland, ellers vil lokalitetene bli etablert ettersom man skaffer seg 
ekstra midler til den enkelte lokalitet via sponsorer, kommuner eller prosjektstøtte bli etablert med 
nødvendig infrastruktur og informasjon. Drifting Apart prosjektet gjør det mulig å sette opp flere 
plakater i 2017. 
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UNDERVISNING	

GENERELT		

Magma ønsker å arbeide tettere med skoler i geoparken og intensivere dette arbeidet i 2016 bl.a. med 
Esteam Erasmus prosjektet og WP 6 i Drifting Apart som går ut på å lage undervisningsopplegg. 

Det er i løpet av året blitt holdt foredrag for Geofag klassen på Dalane Videregående, kurs på 
Samfundet skole og vært arrangert noen turer med skoleklasser. 

PROSJEKTER	RELATERT	TIL	UNDERVISNING	

TREASURE	HUNT	GAME	(THG)		

THG er et prosjekt for å utvikle apps til smartphones androider og iphones med guider og spill. App’n 
blir nå videreutviklet i Esteam for bedre tilpasning til uteskole tilpasset Kunnskapsløftet. 

 

TURISME	

GENERELT	

SSB har gitt statistikk over overnattingsdøgn for 2013 – 2016 med 111310 overnattinger i geoparkens 
5 kommuner i 2016, men ellers liten variasjon i de 4 siste år. 

PROMOTERING:	

• Magma har hjemmeside, Facebook side og Twitter.  
• Sent ut 7 nyhetsbrev til mer enn 300 mailadresser 
• Diverse annonser i forskjellige magasiner. 
• De europeiske geoparkene skal markedsføre hverandre, slik at dersom du besøker en av 

geoparkenes hjemmeside eller utstillingssteder i en av de nå 69 europeiske geoparkene i 23 
land, vil du kunne lese om MG. Du finner også MG på UNESCO sin hjemmeside og på EGN 
og GGN sin hjemmeside.  

• Det globale geopark nettverket deltok på Fitur i Madrid og på ITB i Berlin med en større stand 
hvor de markedsfører alle UGG’ene. 

• MG sitt arbeide med lokale, regionale og internasjonale partnere skaper interesse for 
regionen. MG arbeide i prosjekter hvor lokale partnere involveres er også markedsføring. 

• Sykkelbrosyrer 

PROSJEKTER	INNEN	TURISME	

VERDISKAPNING	II	KMD	2014-2016	
Det er mange aktiviteter i prosjektet som har 4 fokusområder: Utstilling, besøksgruver, mat og 
turistprodukter. 
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GEOFOOD	2014-2016	
Viktig	matprosjekt	om	lokale	råvare	og	utnyttelse	av	disse.	Prosjektet	har	satt	seg	som	må	å	koble	geologi	og	
mat.			

GEOVISUAL	STØTTET	AV	UNESCO	OG	REGIONALE	UTVIKLINGSPROSJEKT	MIDLER	(RUP)	2015-2017 
Prosjektet utviklet i 2016 GEOvisual virtuell guide demo. Prosjektet er 3-årig og har vært en del av 
utstillingen på Jærmuseets Jærgarden på Nærbø fra juni 2016. 

NORTHERN	PERIPHERY	PROSJEKTET	DRIFTING	APART	2015-2018	
Hovedsøknaden godkjent med Caurseway Coast of Glens Heritage Trust som leader. Prosjektet starte 
opp juni og har så langt etabler storyline og retningslinjer. 

ESTEAM	–	ERASMUS	+	2016-2019	
Prosjektet starte opp i november og har tre hovedleveranser, O1 online spørreskjemaer, intervjuer og 
studie av lærerplan, O2 App med utviklet innhold, dvs. områder tilrettelagt for undersvining og O3 som 
er testing av app. Hellvik skole og Lagård skole er test skoler. 

 

ANDRE	OPPDRAG	

Norges Geologiske Undersøkelser har tatt på seg sekretariatet for Norsk komite for geoarv og 
geoparker. I den forbindelse leier de inn daglig leder i Magma Geopark som koordinator. Årlig kontrakt 
med NINA om å samle inn loggere i et klima forskningsprosjekt. 

HMS		

Trivsel på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for at en samlet organisasjon kan oppnå gode 
resultater. Fokus på trivsel og et godt arbeidsmiljø har vært og vil være et hovedelement i Magma 
Geopark. Sykefraværet i 2016 har vært på under 1,0 % Det har ikke vært noen ulykker eller 
nestenulykker i 2016. 

STYREMØTER	

Det er i 2016 avholdt 7 styremøter hvor det er behandlet 48 saker. Arbeidet i styret er klart målrettet, 
resultatorientert og avholdes i en god atmosfære. Styret er blitt styrket med en person slik at styret nå 
består av 6 personer. Anja Hovland ble ny styreleder etter Norvald Skretting i 2016. 

REGNSKAP	

MG hadde i 2016 en omsetning på 2.602.950,- herav tilførte prosjektmidler fra forskjellige kilder og 
offentlig støtte fra kommuner og fylkeskommuner. Egen inntjening på var på 195.208 mot 147.584,- i 
2015 og endelig resultat ble et underskudd for 2016 på -435.575,- mot et underskudd på -256.026,- i 
2015. Den største svikt i forhold til budsjett er svikt i egen inntjening og sponsorer. Kommuner har kun 
støttet geoparken i mindre grad og Rogaland Fylkeskommune bevilget 200.000,- mindre enn 
budsjettert. 
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OPPSUMMERING	

 

Økonomi 

Magma har fokus på å skaffe mer inntekter ved gjennomføring av prosjekter som etter avslutning skal 
gi Magma produkter og inntjening. Magma er i gang med sponsorpakker og produkter og har fått en 
sponsoravtale med NORDAN i 2016. Sponsormarkedet er derimot relativt tørt og det kan ikke 
forventes store midler her. Magma budsjetterer med et overskudd i 2017. Meget positive signaler fra 
Rogaland fylkeskommune gir tro på nok offentlig støtte også i de neste årene slik at Geoparken kan 
drives videre. Uten offentlig støtte vil det ikke være mulig å drive geoparken med de krav som ligger 
fra UNESCO og hva en UNESCO Global geopark skal kunne tilby. Geoparken skal evalueres igjen for 
en ny 4 års periode av UNESCO og GGN sommeren 2018. Det vil bli ekstrautgifter i forbindelse med 
forberedelser til evalueringen.  

Målgruppe(r) 

MG skal både være et tilbud til langveis / kortreiste turister og lokalbefolkning. Det mest synlige 
aktiviteten er det man ser av infrastruktur som MG installerer i samarbeid med kommunene og de 
aktiviteter som MG har alene eller i samarbeid med partnerne. MG samarbeider med flere lokale 
bedrifter, noe som vil øke fremover med prosjekter vedrørende pakkede turer med mer. Økningen i 
norske turister i området er gledelig, men den store nedgangen i utlendinger er noe som må snus. At 
Magma Geopark nå er anerkjent som en UNESCO Global Geopark og kan benytte tempellogoen i sitt 
arbeide, vil skape økt synlighet og økt interesse for regionen. 

Organisasjonen 

I organisasjonen finnes det eksperter på reiseliv og media, arkeolog og geolog. Styret i MG innehar 
også spisskompetanse innen næringsutvikling, økonomi, turisme og prosjektarbeidet og samarbeider 
godt med MG administrasjonen. 

Selv om MG er med på å generere millioner i prosjektstøtte fra forskjellige regionale, nasjonale og 
internasjonale fond, vil man være avhengig av midler til egenandeler fra sponsorer og eiere også flere 
år enda. Det arbeides kontinuerlig med prosjektsøknader og gjennomføring av prosjekter som vil gi 
verdiskapning til regionen og MG.  

FORTSATT	DRIFT	

Som det fremgår av forretningsplanen for Magma skal Magma gå i balanse fra og med 2017. Støtten 
fra kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for at dette skal la seg gjennomføres. Midler til 
egenandeler til de mange prosjekter innen produktutvikling som Magma driver trenger en 
grunnfinansiering som fås gjennom den offentlige støtten, sponsorer og egeninntjening. Sponsorer og 
egeninntjening må økes i forhold til den offentlige støtten i årene fremover. I dag utgjør den offentlige 
støtten fra eierne ca. 30% av total omsetning mens egeninntjeningen og sponsorer på ca. 10% og 
resterende ca. 60 % prosjektmidler fra forskjellige kilder. Uten støtten fra eierne vil det ikke være mulig 
å søke etter prosjektmidler og ikke mulig å drifte geoparken. Gjennom verdiskapningsprosjektet har 
man arbeidet fram en god fremtidsplan. Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
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Egersund 9 mai 2017 

 

 

 

 

Daglig leder 

Pål Thjømøe 
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