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«PARKEN…. 

DET ER EG»



«Langsiktig merkevarebygging 

knyttet til lokale kvaliteter og 

med lokal styring skal gi oss økt 

verdiskaping»



«Vi vil ikke bli statister i vårt eget 

landskap, men drive verdiskaping ut 

fra våre verdier»



Spjotsodd  brygge, foto: Harald Naper

«Vi vil øke områdets attraktivitet 

som reisemål og boplass gjennom 

å foredle ressursene i kanallandskapet»







Sognefjorden Kystpark



Vefsna Regionalpark  



Okstindan Natur- og kulturpark



Varanger Regionalpark





HVORFOR REGIONALPARK?

-Hva er det et svar på? 

En kortsiktig (3-årig) og fragmentert offentlig utviklingstøtte.

• SVAR? Langsiktighet, flerfaglig og integrert. Utløser flere ressurser.

Et eksisterende lokalt og regionalt engasjement omkring egne natur- og
kulturressurser og identitet. 

• SVAR? Mobiliseringsarenaer, partnerskap og samarbeid. Landskap.

Et offentlig sektorisert (verne) regime. Lite engasjement.

• SVAR? Styrking av lokale aktørers ivaretakingsiver i nedenfra og opp
prosesser

Bærekraftig verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. 

• SVAR?   Lokale produkter, autentiske stedsmerkevarer og opplevelser. 
Bred verdiskaping i praksis.
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Regionalpark

UTVIKLING

LANGSIKTIG

SAMARBEID

IVARETAKING



UTVIKLE LANGSIKTIG SAMARBEID

• Klargjøre felles verdier, visjon, mål og

strategier i en nedenfra og opp prosess.  

• Tettere samarbeid kommune, næring og

frivillighet i langsiktig forpliktende avtale

• Dynamisk organisering.  

• Styredeltaking og tematiske

arbeidsgrupper

• Partnerskapsavtaler



Parkavtale med felles visjon og mål



Lokal deltaking: 
Eks: 60 store og små partnere i 
Nærøyfjorden Verdsarvpark

Partnerskapsavtaler



IVARETA NATUR- OG KULTURVERDIER?

• Synligjøre og skape bevissthet om

natur- kulturarv (finansierer

fellesgoder)

• Natur og kultur i sammenheng

(landskap).  Felles ressurs- og

landskapsanalyser. Skjøtsel.

• Kommmuner og næringsaktører i 

samarbeid utløser flere nasjonale

midler



Landskapsressursanalyse, 

stadkjensle

og besøksforvaltning

 

Ivareta landskap- og identitetsområder



UTVIKLE NÆRING OG MERVERDI

• Bygge omdømme/merkevare nedenfra og
opp over tid i samarbeid. 

• Utfra egne ressurser/identitet. Skape
autentiske og lokale produkter/opplevelser

• Skape faste flerfaglige,  møteplasser og
samarbeidsarenaer



Utvikling av lokale produkter, arrangement og 

bærekraftige opplevelser



Utvikle omdømme, felles merke og visuell identitet

”Hvis du ikke 
synes, eksisterer 
du ikke”



Oppsummert

Ein regionalpark kan sjåast på som eit rammeverk for offentleg og   

privat samarbeid der ein;

•styrkar kompetansen

•skapar tillitsfulle nettverk 

•kommuniserer området sine sterke sider

På den måten kan regionalparken styrka 

næringsutviklinga og attraktiviteten i dei ulike 

lokalsamfunna.









EKSEMPEL: PARKSATSING I SVEITS

- EN SUKSESS

REFORM AV NATUR-

OG KULTURARVSLOVER

INTEGRERT POLITIKK “PARKERAV

NASJONAL BETYDNING“

STATLIG DELFINANSIERING

NEDENFRA-OG-OPP



FREMOVER
• LOKALT/REGIONALT

– Fra 5 til 9 regionalparker!

• NASJONALT
– Nasjonal forankring. Storting. Valg. Program/ordning fra 2018?

– Samarbeid 

– Kommunikasjon og synlighet. 

• FAGLIG 
– «Bred verdiskaping» med Distriktssenteret/forskning

– Parkturismeprosjekt med IN

• INTERNASJONALT
– SHAPE «Sustainable Heritage Areas: Partnerships for Ecotourism.

– EUROPARC medlemskap og «European Nature Parks Declaration», Brussel juni.



NORSK PARK-KONFERANSE
Okstindan Natur- og kulturpark

Hemnes, Nordland 8-9 (10) Juni.




