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1) BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Okstindan er et enkelt avgrensbart geografisk området med sterkt særpreg. Her ruver 

Nord Norges høyeste fjell, Oksskolten, med sine 1916 m.o.h. majestetisk over 

Okstindbreen og inviterer til storslåtte naturopplevelser. Området har 11 markante 

tinder, større og mindre isbreer og et vell av daler, elver og vatn. Høydeforskjellen 

mellom Okstindan og områdene rundt gjør dette fjellområdet til et signifikant 

landskapselement på Helgeland. Forskning viser at Austre Okstindbreen er den første 

breen i Norge man med sikkerhet kan si har eksistert helt tilbake til istiden (se vedlagt 

artikkel fra Ottar, 2007). Denne breen anses som en robust bre som trolig vil stå lenger 

imot smeltingen enn de fleste breene i Sør-Norge. Dette, i tillegg til at fjellmassivet har 

breer med utløpere i alle himmelretninger, gjør at området er ekstra interessant i forhold 

til å rekonstruere storskala endringer i klimasystemet. 

Dette spennende fjellmassivet er for veldig mange en uoppdaget perle, til tross for enkel 

tilgjengelighet og et forholdsvis godt utviklet løype- og hyttenettverk. Det skjer i dag mye 

kreativ aktivitet både i selve fjellområdet og i tilfallende daler og bygder, men det finnes 

ingen helhetlig og samordnet utvikling og heller ingen felles profilering. Det er derfor på 

høy tid at det blir en god struktur over utviklingen i området. 

 
Okstindan. Bilde fra Hemnes kommunes webcamera på Korgfjellet vinteren 2014 

Sommeren 2013 tok Hemnes kommune initiativ til å jobbe med Park som lokal 

utviklingsmodell for området, noe som ble godt mottatt både politisk og i befolkningen. 

Hemnes kommune hadde da allerede i et halvt års tid jobbet med Omdømmearbeid og 

kartlegging av stedskvaliteter. Etter et allmøte i september 2013, ble det bestemt å søke 

verdiskapningsmidler fra KRD for å starte arbeidet med "Okstindan natur- og kulturpark". 

Høsten 2013 ble søknaden innvilget med 350.000 kroner til en forstudie og et forprosjekt 

med oppstart i 2014.  



Parkarbeidet startet allerede høsten 2013 og det er siden da jobbet godt med prosjektet 

og mye kartlegging og mange mobiliserings- og forankringstiltak er gjennomført.  

Interessen for Park som arbeidsmåte er stor lokalt, og får positiv mottagelse regionalt, så 

det ble vinteren 2014 søkt om midler fra KMD til videreføring av prosjektet med oppstart 

av et hovedprosjekt i 2015. Søknaden ble innvilget med 1 million kroner.  

Parallelt med Parkprosessen kjøres det i 2014/2015 et Bolystprosjekt i Hemnes 

kommune, og mange av tiltakene der forsterker arbeidet med Park, slik som bl.a. 

Vertskapskurs/Ambassadørskole og arbeid med omdømme.  

Hemnes kommune deltar også i Utviklingsprogrammet for byregioner, sammen med 

Rana, Lurøy og Nesna, og vi ser på dette som en spennende arena for å samarbeide om 

utvikling av regionale tilbud med tilknytning til parken.  

Det er innledet et samarbeid med Vefsna Regionalpark og Tjøtta-Alstahaug 

landskapspark, hvor vi bl.a ser på hvordan vi sammen kan heve kompetansen på bl.a. 

vertskap og opplevelsesproduksjon i parkene. Det er også ønskelig å tilby felles 

kurspakker innen kulturlandskap og kulturminner. Se vedlagte Samarbeidsavtale mellom 

Helgelandsparkene.   

 

 

 

2) MÅL FOR PROSJEKTET 

Forstudiet og forprosjektet har som mål å legge til rette for at Okstindan og hele dets 

influensområde skal få status som Parkkandidat, samt å legge til rette for et 

hovedprosjekt. Det langsiktige målet er at Okstindan natur- og kulturpark skal bli endelig 

godkjent som fullverdig park av Norske Parker, og at parken skal videreutvikles til glede 

for tilreisende og lokalbefolkning på Helgeland.  

Prosjektet skal samle små og store aktører til å jobbe for en målrettet, bærekraftig bruk 

av området. Bevaring og utnytting av særegne natur- og kulturverdier skal bidra til å 

skape identitet, samhandling, kreativitet og næringsutvikling. Okstindan skal bli et 

begrep man som næringsaktør er stolt av å identifisere seg med, og som man som 

innbygger er stolt av å ha i nærområdet! Kunst og kultur skal også være en sentral del av 

parken. 

Effekten av Park-arbeidet, og av å bli medlem i Norske Parker, vil bli en økt bevissthet om 

området og hvilke muligheter som ligger der, samt en økt tilstrømming av tilreisende. 

Dette kan skape ny optimisme blant næringsaktører som ser større muligheter for å 

kunne satse framover. Alt i alt vil det kunne gi et bedre grunnlag for samarbeid og 

utvikling i området med tanke på bosetting og næringsutvikling. 



3) DEFINERING AV PARKOMRÅDET 

Okstindan natur- og kulturpark vil i første omgang omfatte hele Hemnes kommune. Hele 

fjellmassivet Okstindan ligger innenfor kommunegrensen og knytter alle fem bygdene i 

kommunen sammen via vassdrag som har sitt utspring i fjellmassivet. For å lykkes i å 

skape størst mulig lokal mobilisering og engasjement, er det ønskelig å begrense 

området til kommunegrensen, men det er allerede skrevet avtale om samarbeid med de 

to andre parkene på Helgeland, Vefsna Regionalpark og Tjøtta-Alstahaug landskapspark 

(nå Syv Søstre natur- og kulturpark), se vedlegg. Et framtidig samarbeid med aktører på 

andre siden av Svenskegrensen vil også bli fortløpende vurdert.  

 
Fra Hemnes kommunes turistbrosjyre sommeren 2014 

 

4) LOKALE VERDIER 

4.1.  DET UNIKE 

- Fjellmassivet Okstindan med Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten (1916 m.o.h) 

- Norges eldste isbre, Austre Okstindbreen 

- Rabothytta, Nord-Norges mest høytliggende DNT-hytte, like ved brekanten.  

DNT-hytte nummer 500, kåret til Norges mest fremtidsretta DNT-hytte. Arkitektonisk 

perle. Oppkalt etter franskmannen Charles Rabot. Plass til en hel skoleklasse.  

- Klemet Person – myteomspunnet same som har fått sitt eget historiske spel. 

- Klemetspelet – historisk spel som fremføres annet hvert år i Leirskardalen 

- Røssvatnet – Norges nest største innsjø 

- Røssåga – en av Norges beste lakseelver 

- Kamkaka – lokalt bakverk som bl.a. omtales i Nordlands Trompet av Petter Dass 

 



4.2. NATUR OG LANDSKAPSVERDIER 

- Fjellmassivet Okstindan med 11 markante tinder og Nord Norges høyeste fjell, 

Oksskolten (1916 m.o.h.) 

- Korgfjellet – populært utfartsområde for hele Helgeland både sommer og vinter 

- Norges eldste isbre, Austre Okstindbreen 

- Røssvatnet – Norges nest største innsjø 

- Røssåga – rik lakseelv 

- Fjorder 

- Jettegryter 

- Grøftrem skogsreservat (urskog). Norges eldste skogsreservat (fra 1905) 

- Sjøforsen Naturreservat, boreal regnskog med verdens nordligste forekomst av den 

sjeldne lavarten huldrestry  

- Levende landbruksbygder og kulturlandskap 

- Villmarksveien, alternativ til E6 fra Korgen til Majavatn, via Røssvatnet 

-  
4.3. KULTURVERDIER 
- Rike tradisjoner med båtbygging. Båtklammer i kommunevåpenet.  
- Historien om Leif Erikson Viking Ship, et rekonstruert vikingskip som ble bygd i 
Leirskardalen i 1926, seilt til USA og nå står utstilt i Leif Erikson Park i Duluth i USA 
- Blodveien – bygd av serbere under 2. verdenskrig – minnesmerke 
- Helgeland Museum – avdeling Hemnes. Driver Hemnes Bygdetun på Bjerka, 
Eldhuset på Jamtjorden i Leirskardalen og Ranheimbrygga, Christiankiosken, Per 
Smedstua og kirkebua på Lapphella på Hemnesberget 
- God tradisjon for ivaretagelse av kulturhistorisk bygningsmasse og kulturminner av 
ulike utforminger i hele kommunen, med et 50-talls objekter (se vedlagt rapport 
«Tiltaksstrategier for miljø og kulturlandskap 2014 – 2017»)  
- Gammelskolen i Bleikvasslia – kommer til å søke om Olavsrosa 
- Rike musikktradisjoner som holdes i hevd ved en aktiv Kulturskole 
- Mange profesjonelle musikere bosatt i kommunen 
- Mange aktive kunstnere bosatt i kommunen 
- Lokal mattradisjon – kamkaka helt unik for kommunen. Kamkakefestival i 
Bleikvasslia. 
- Hemnes Mikrobryggeri – produserer spesialøl til bl.a. Klemetspelet og Jazzfestivalen 
- Klemet - myteomspunnet same som bodde i Leirskardalen og som nå har fått sitt 
eget historiske musikkspel. 
- Klemetspelet, historisk musikkspel fremført av lokale aktører i samarbeid med 
profesjonelle krefter. Historisk marked i tilknytning til spelet. 
- Sør-samisk område med aktiv reindrift og anerkjent samisk kunstner 
- Hemnesjazz – årlig jazzfestival på Hemnesberget (20-års jubileum i 2015) 
- Båt- og Fjord Festival – årlig festival på Hemnesberget (20 års jubileum i 2014) 
- Rike håndtverkstradisjoner innen tresløyd 
- Mange lokale historiebøker, bl.a. Okstindan-boka. 



Fra Hemnes kommunes turistbrosjyre sommeren 2014 

 

5) KARTLEGGING AV LOKALE RESSURSER 

Det foreligger mye kunnskap og informasjon fra kartlegginger som er gjort i ulike 

prosesser og prosjekter. Disse blir det vesentlig å bygge videre på i arbeidet med 

Okstindan natur – og kulturpark.  

Herunder kommer all kunnskap som er innhentet i forbindelse med verneprosesser og 

andre kartlegginger av natur og kultur. Forvaltningsdokumenter, forskrifter og planer er 

tilgjengelige ved behov.  

Under nevnes et utvalg av aktuelle prosjekter som gjennom sin forankring og målsetting 

vil være naturlig å bygge videre på. Aktører som har deltatt, tilrettelegging som er gjort 

og prosjektrapporter er disponible og gir muligheter for å videreutvikle samhandling, 

aktiviteter og tiltak:  

- Villmarksveien, prosjekt i regi av Helgeland Reiseliv 

- Vann- og Vitensenter, prosjekt i regi av Hemnes kommune og sentrale aktører på 

Helgeland 

- Utviklingsprogrammet for byregioner - for Hemnes og flere nabokommuner 

- Bolystprosjektet «Bygda mi – kommunen vår», i regi av Hemnes kommune 

- Bleikvasslia Fjellcamp – friluftsleir for mellomtrinnet. Arrangeres for 2.år på rad i 2014. 

- Klimakonfirmanter 



Gjennom en 10-års periode er det jobbet godt med kartlegging og vurdering av 

kulturlandskap i Hemnes, og det er brukt betydelige ressurser på restaurering av 

kulturmark og kulturminner. Det er også gjort et formidabelt arbeid av lokale 

ressurspersoner med å kartlegge historier knyttet til Okstindan, noe som har resultert i 

en egen bok om fjellområdet på nesten 340 sider.   

 

6) RELEVANTE KOMMUNALE PLANER FOR OMRÅDET 
Følgende planer for området er disponible eller under utarbeidelse: 

- Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

- Næringsplan 

- Landbruksplan 

- Motorferdselsplan 

- Kommunedelplan – barn og unge 

- Kommunedelplan – helse og omsorg (folkehelse) 

- Frivilligplan  

- Tiltaksstrategier for miljø og kulturlandskap 2014 – 2017  

 

7) SWOT-ANALYSE 

STYRKER: 

- Flere unike særegenheter å bygge på 

- rikt kulturliv både innen musikk og kunst 

- god ivaretagelse av kulturminner og kulturhistorisk bygningsmasse 

- aktiv lokal turistforening med godt hyttenettverk 

- mange aktive lag- og foreninger 

- variert, attraktiv og lett tilgjengelig natur med alt fra fjord til isbre og rik lakseelv 

- tilgjengelighet med E6 gjennom deler av kommunen og togstasjon midt i kommunen, 

samt marina på Hemnesberget og på Bjerka 

- beliggenhet midt på Helgeland med kort avstand til bysenter (Mo, Mosjøen, 

Sandnessjøen) 

- flere internasjonale linker (bl.a. Rabothytta/Frankrike, Leif Eriksons Viking Ship/USA) 



- interessante områder for forskning på høyt nivå 

- kraftkommune 

- parkkonseptet har god politisk og administrativ forankring  

 

SVAKHETER: 

- ikke godt nok samarbeid mellom bygdene til å utnytte potensialet fullt ut  

- mangelfull lokal infrastruktur (veier, parkering, skilting, sanitæranlegg, mobildekning) 

- behov for å løfte det estetiske inntrykket  

- få overnattingsplasser  

- de fleste vassdragene er utbygd  

 

MULIGHETER: 

- Rabothytta har gitt økt fokus på Okstindan, Okstindbreen og vandring 

- trend i samfunnet med «til topps turer» 

- åpning for scooter-kjøring som næring 

- storflyplass i Mo i Rana fra 2016 – gir bedre, raskere og rimeligere tilgjengelighet  

- Arctic Race of Norway ønsker seg til Helgeland - vi er i hjertet av Helgeland 

- parkprosjektet er en døråpner og en flott mulighet for økt samarbeid mellom alle 

sektorer i kommunen 

- sør-samisk kultur 

- stor grad av renhet og stillhet – kan selges 

- Rana Næringsforening har nettopp skiftet navn til Ranaregionen Næringsforening, og 

skal i økende grad inkludere Hemnes kommune og bedrifter fra Hemnes i sitt 

næringsarbeid 

 

TRUSLER:  

- Muligheten for ikke å lykkes i å få til et godt framtidig samarbeid og tilstrekkelige 

partnere i Parkprosjektet  

 

 



UTFORDINGER:  

En av utfordringene for å lykkes, er å få med seg sentrale grunneiere i innfallsportene til 

parken og legge til rette for at økt aktivitet i området er velkommen. En annen utfordring 

er å få til en god håndtering av situasjonen rundt utbygging av småkraftverk og nye 

regler for scooterkjøring. 

 

 

8) FORANKRING OG PROSJEKTORGANISERING 

 
Plakat i forbindelse med Bygdemøtene i januar 2014 

 

8.1. FORANKRING 

Det ble i januar 2014 avholdt fire Bygdemøter med tema park, og det er nå nedsatt en 

bredt sammensatt prosjektgruppe, med deltagere fra formannskapet, 

kommuneadministrasjon, næringsliv, lag og foreninger og kunstnere, som skal jobbe 

med utvikling av parken i forstudie- og forprosjektfasen. Se vedlagt liste over deltagere i 

Parkprosjektgruppa, samt liste over aktiviteter i Parken siden oppstartsmøte i september 

2013. Det vil i hovedprosjektet bli nedsatt en referansegruppe med viktige aktører fra 

bl.a. Fylket, Fylkesmannen, Statskog og Helgeland Reiseliv. 



Formannskap og kommunestyre i Hemnes kommune er godt orientert om planene rundt 

«Okstindan natur- og kulturpark» og er positive til et slikt prosjekt. Styreleder i Norske 

Parker, Eivind Brenna holdt den 4. mars 2014 en orientering for Kommunestyret om 

Parkkonseptet. Formannskapet stiller med tre representanter i Parkprosjektgruppa: 

ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen.  

 

Park er også godt forankret i planverket. Hemnes kommune vedtok høsten 2013 

«Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013 – 2025».  «Hemnes – skaperglede 

mellom smul sjø og evig snø» er kommunens nye visjon for utviklingsarbeidet i årene 

som kommer. Her står det bl.a. 

4.4 Hemnes skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og areal  

• Sikre langsiktig forvaltning der hensynet til matproduserende areal, naturmangfold, 

allmennhetens interesser og brukerinteresser ivaretas.  

• Bidra til å forvalte arealressursene slik at vi sikrer langsiktige samfunnsinteresser 

knyttet til næringsutvikling, jordvern, kulturlandskap og historiske verdier. 

Kommunens Næringstrategier for 2013 – 2023 har et eget punkt om Reiseliv, der det 

under «Aktuelle reiselivssatsinger» bl.a. står at man skal utvikle og markedsføre 

Okstindområdet. Det å jobbe med Park er nå en del av Hemnes kommunes 

næringsstrategi og er befestet i Næringsplanen.  

 

Utviklingen av Okstindan, kommunens aller mest unike særpreg, vil gå hånd i hånd med 

øvrig utviklingsarbeid i Hemnes kommune, slik som Bolystsatsingen og 

Utviklingsprogrammet for Byregioner. 

Det er etablert god kontakt med andre aktører i Park-nettverket, bl.a. via deltagelse på 

Parkmøtet i Mosjøen i september 2013, på møte med deler av styret i Norske Parker i 

Oslo i januar 2014, på Hamar i mars 2014 og på Nordisk Parkmøte i Telemark i juni 2014.  

I tillegg er det avholdt egne møter med Vefsna Regionalpark og Tjøtta-Alstahaug 

Landskapspark.  

Det er etablert god kontakt med Distriktssenteret i Sandnessjøen v/ Bjørn Richard 

Jensen, med Nordland Fylkeskommune v/ Kai Erik Breivoll, Ole Bernt Skarstein og Britt 

Kjensli og med Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup. I tillegg har Alf Thynes og Toril 

Austvik fra Fylkesmannen vært med på et ett av parkmøtene våre for å orientere om bl.a. 

Bu-midler. Ordfører og Bygdeutvikler presenterte, sammen med et par næringsaktører, 

parkkonseptet for både Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen og Innovasjon Norge i 

Bodø allerede i november 2013.  

Statskog, som er grunneier i hele Okstindan-området, er positive til at det settes i gang et 

Park-tiltak. 

 



 

8.2 PROSJEKTORGANISERING 

Det er nedsatt en egen Parkprosjektgruppe bestående av 13 personer. Denne gruppa vil, 

i perioden med forstudie og forprosjekt, fungere som arbeidsgruppe under ledelse av 

Bygdeutvikler i Hemnes kommune. Se vedlegg med oversikt over deltagerne i 

Parkprosjektgruppa. 

Ved etablering av Hovedprosjekt vil det bli valgt et eget Parkstyre, bestående av færre 

deltagere enn i dag og det vil bli ansatt en egen prosjektleder. Hemnes kommune vil også 

i hovedprosjektfasen stille med betydelige personalressurser, se kostnadsplan. 

Samarbeidspartnere er:  

KMD, Distriktssenteret, Nordland Fylke, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Rana, Nesna 

og Lurøy via Byregionsatsingen, Statskog, Polarsirkelen Friluftsråd, Helgeland Reiseliv, 

Vefsna Regionalpark, Tjøtta-Alstahaug landskapspark. 

 

 

9) ØKONOMI 

Okstindan natur – og kulturpark fikk høsten 2013 innvilget 350.000 kroner fra KRD til 

en forstudie og et forprosjekt. Våren 2014 fikk parken innvilget ytterligere 1 million 

kroner fra KMD til et hovedprosjekt.  

Nedenfor følger budsjettene og finansieringsplanene slik de ble presentert i 

søknadene til KRD/KMD:  

 

  Kostnadsplan forstudie og forprosjekt:  

 

 

 



 

   Finansieringsplan forstudie og forprosjekt: 

 

 

Kostnadsplan for Hovedprosjektet * 

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Fransk fotograf   30 000       30 000 

Kompetansetiltak skolene    150 000   50 000     200 000 

Merkevarebygging    220 000   100 000     320 000 

Møteutgifter    100 000   100 000     200 000 

Oppstartstiltak    150 000   50 000     200 000 

Produkt/messer Frankrike    100 000      100 000 

Prosjektledelse    600 000   600 000    1 200 000 

Tilretteleggingsplan 
innfallsporter   50 000   150 000      200 000  

Sum kostnad 80 000 1 470 000 900 000   2 450 000 

 

 

Finansieringsplan for Hovedprosjektet* 

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Egeninnsats styret/aktører 
i parken   10 000   363 000   347 800     720 800 

Fordeling av tilskudd - 1 160 000   870 000   290 000      0 

Hemnes kommune 
egeninnsats    237 000   262 200     499 200 

Innovasjon Norge   5 000       5 000 

Kommunal- og 
regionaldepartementet  1 225 000      1 225 000  

Sum finansiering 80 000 1 470 000 900 000   2 450 000 

 

*Det ble bevilget 225.000 kroner mindre enn vi søkte om, og budsjettet for Hovedprosjektet 

er enda ikke justert i forhold til dette.  

Det vil høsten 2014 bli søkt Nordland Fylkeskommune om midler til Parkprosjektet.  

 



 

10) FREMDRIFT 

Milepælsplan for Okstindan natur- og kulturpark – forstudie/forprosjekt pr. sept. 2014 

 

Januar:  Møte med styret i Norske Parker i Oslo (13.01)   

Møte med Den Franske Ambassaden i Oslo (13.01) 

 Parkbygdemøte på Finneidfjord (21.01) 

 Parkbygdemøte i Bleikvasslia (22.01) 

Parkbygdemøte på Hemnes (23.01) 

Parkbygdemøte i Korgen/Leirskardalen (27.01) 

Presentasjon av Okstindan natur- og kulturpark på Næringslivslunsj i regi av Rana 

Næringsforening med tema Bygdemobilisering (rep. fra Fylkesmannen) (23.01) 

 

Februar: Styreleder i Norske Parker orienterer i Hemnes Kommunestyre (11.02) 

Styreleder i Norske Parker deltar på første møte i Parkprosjektgruppa (11.02.) 

Møte i Parkprosjektgruppa (18.02) 

 

Mars:  Møte i Parkprosjektgruppa (03.03) 

Deltagelse på Parkfagdag på Hamar i regi av Norske Parker (10.03) 

Rabothytta og Rabot presentert på Jarmund/Vigsnæs  

arkitektutstilling i Paris (11.03. – 09.04) 

Lansering av www.rabothytta.no på fransk (15.03) 

 

Juni:   Deltagelse Nordisk Kongress om Park, samt studietur til Telemarkskanalen (1.-4.06) 

 

Juli/august: Gjennomføring av markedsundersøkelse Okstindan natur- og kulturpark 
 
August:  Pressetur til Okstindan natur- og kulturpark i samarbeid med Helgeland Reiseliv, 

Nord-Norsk Reiseliv og Innovasjon Norge (07. – 10.08) 
Åpning av Rabothytta (16.08) og «Fransk aften» (15.08) 
Ferdigstilling av Okstindkart med historieformidling 
 

September: Avslutte forstudiet og sende søknad til Norske Parker om parkkandidatstatus 

Oppstart Forprosjekt Okstindan natur- og kulturpark 

Oppstart forprosjekt til Prosjekt Fjellgalleri 

Januar 2015: Ansettelse av prosjektleder for Okstindan natur- og kulturpark (del av Hovedprosjekt) 

Vår 2015: Studietur til Valdres/Nærøyfjorden  

Studietur til franske/sveitsiske parker  

 Ferdigstilling av Forprosjektet Okstindan natur- og kulturpark  

 

http://www.rabothytta.no/


 

MILEPÆLSPLAN FOR HOVEDPROSJEKTET I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK, pr. sept. 2014 

 

August 2014  Besøk av fransk fotograf og tilgang til hans bildemateriale (06. – 18.08.2014) 

 

Januar 2015  Ansettelse av prosjektleder i Okstindan natur- og kulturpark  

 

                                           Utvikling av ett salgbart produkt med tilknytning til Rabothytta. Utarbeidelse 

                                           av folder, oversettelse til fransk, trykking av folder i 1.000 ex. 

 

   Starte jobbingen med å få i gang tilrettelegging av kompetansetiltak for  

                                           skolene ved aktiv bruk av parkens unike ressurser 

                                           Starte jobbingen med å få i gang oppstartstiltak innen temaene  

                                           båtbyggertradisjoner, landbruk/mat/gårdsturisme, friluftsliv/idrett og kultur 

 

   Starte jobbingen med å få i gang gruppe for tilretteleggingsplan for     

                                           innfallsportene til Okstindan 

 

Mars 2015  Passiv deltagelse på Vandremessen i Lyon og Vandremessen i Paris 

Vår 2015  Studietur til Valdres/Nærøyfjorden  

  Studietur til franske/sveitsiske parker  

Ferdigstilling av Forprosjektet Okstindan natur- og kulturpark 

   Oppstart av jobbing med Profilprogram for Parken 

 

Høst/vinter 2015 Beslutning om profil for Okstindan natur – og kulturpark 

 

                                           Utarbeiding av webside for parken 

   Starte arbeidet med innhold til tur-app 

 

Mars 2016  Mulig aktiv deltagelse på vandremessene i Lyon og Paris  

 

Vår 2016  Lansering av den nye websiden på norsk og videreutvikling av den. 

                                           Lansere oversettelse av basisinnhold til engelsk, fransk og tysk 

 

Høst/forvinter 2016 Sende søknad om godkjenning til Norske Parker, med dokument som  

                                           bekrefter organiseringsform og finansiering, samt en Parkavtale.  

 

Henry Ford sier følgende om gode prosesser:  

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er suksess» 

            

 



 

VEDLEGG:  

 

1) Parkprosjektgruppa Okstindan natur – og kulturpark 2014 

 

2) Innspill til Samfunnsplanen fra Bygdemøtene 

 

3) Samarbeidsavtale mellom parker på Helgeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARKPROSJEKTGRUPPA OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK 2014 

Navn Stilling Bosted 

Håkon Økland Seniorrådgiver i Hemnes kommune, plan- og 

næringssaker. Driver gård med 

overnattingstilbud.www.stekvasselv.com 

Stekvasselv Gård ved  

Nord-Røsvatnet 

Ingeborg Solheim Leder i Ungdomslaget i Bleikvasslia.  Bleikvasslia 

Gry Fordelsen Eier og driver av Korgen Camping, som satser 

på laksefiske www.korgen-camping.no 

Korgen 

Marita Grönlund Eier av Brygfjell Gård som ønsker å drive med 

gårdsturisme og lokalmatproduksjon. 

Representant for Bondelaget.   

Leirskardalen ved 

Korgen 

Kjell Joar Petersen-

Øverleir 

Ordfører i Hemnes kommune. 

 

Leirskardalen ved 

Korgen 

Jan Holmstrand Leder i Hemnes scooterforening og daglig 

leder på en attføringsbedrift 

Bjerka 

Terje Ånonli Varaordfører og ildsjel i idrettsmiljøet. Jobber 

i Felleskjøpet. 

Bjerka 

Marit Valla Bygdeutvikler i Hemnes kommune. 

Reiselivsutdannet. 

Valla ved Bjerka 

Katrine Fløtnes Leder i Frivilligsentralen. Tidligere leder i 

Hemnes Reiseliv med eget aktivitetsfirma 

Finneidfjord 

Merete Mattson Gullsmed med verksted i egen butikk. 

www.gullblom.com 

Hemnesberget 

Yvonne Rosten Kunstner med eget galleri og 

overnattingstilbud. www.mileperlen.com 

Hemnesberget 

Haldor Solhaug Idémaker og tidligere driver av treningsstudio Hemnesberget 

Svein Arne Brygfjeld Leder i Hemnes Turistforening. Nestleder i 

landsstyret i DNT Norge. Primus motor for 

Rabothytta. Seksjonsleder ved IKT utvikling 

hos Nasjonalbiblioteket.  

Mo i Rana / 

Brygfjelldalen 

   

http://www.stekvasselv.com/
http://www.korgen-camping.no/
http://www.gullblom.com/
http://www.mileperlen.com/


INNSPILL TIL SAMFUNNSPLANEN FRA BYGDEMØTENE I 2013 

 

Spørsmål: HVA ER DU MEST STOLT AV I KOMMUNEN VÅR?  

Totalt 384 svar fra voksne / 49 svar fra ungdom. 

 

Her nevner vi kun de tingene som fikk «flest stemmer»:  

 

NATUR + OKSTINDAN + FRILUFTSLIV 

69 voksne svarer at de er mest stolte av naturen, i tillegg kommer 16 som sier Okstindan og 23 som 

nevner friluftsliv, turløyper eller konkrete naturgitte steder. Dette utgjør til sammen 108 svar, 

tilsvarende 28 % av svarene fra de voksne. Bare 7 av ungdommen (14 %) nevner naturen eller et 

navngitt sted.  

 

KULTURLIV, MUSIKKLIV OG FESTIVALER 

Her er det 32 som svarer at de er stolte av festivalene og/eller Hemnesjazz spesielt. I tillegg er det 42 

svar som gjelder Kulturlivet og ytterligere 10 svar som nevner Musikklivet og 10 som nevner 

Kulturskola. Totalt er det altså 94 svar (24,5 %) fra de voksne som gjelder kultur, musikk og 

festivallivet i kommunen.  Bare ett av 49 svar fra ungdommen gjelder Festivaler og to svar gjelder 

musikkskolen og skolekorpset (6 %).  

 

DUGNADSÅND, ENGASJEMENT OG SAMHOLD 

21 svar trekker fram dette (5,5 %) 

 

BÅT, BÅTTRADISJONER OG MARINAEN PÅ HEMNES 

Her var det totalt 16 svar, noe som utgjør 4 % 

 

KAMKAKA 

12 svar fra de voksne og 1 svar fra ungdommen går på at de er stolte av Kamkaka.  

Dette utgjør 3 % av svarene fra de voksne. 

 

 

 

 

 



 

Spørsmål: HVA ER SÆREGENT VED KOMMUNEN VÅR? (Max 3 individuelle svar hver, totalt 264 svar) 

Natur Okstindan, Okstindbreen, Røssvatnet, Korgfjellet, Jettegrytene, 

Holmholmen, Leirskardalen, Stormyrbassenget, kontrastfylt 

natur, fra smul sjø til evig snø 

Nord-Norges 

høyeste fjell, 

Norges 8. største 

bre, Norges nest 

største innsjø 

Geografi Villmarksveien, vannvegen Hemnesberget – Røssvatnet, grense 

til Sverige, geografisk i hjertet på Helgeland/en utkant midt i 

sentrum, fem tettsteder, gode havneforhold 

 

Kunst og 

Kulturliv 

Allsidig og bra kultur og musikkliv. 

Mileperlen galleri, Freak  

 

 

Tradisjoner Båtbygging, lokalt håndtverk og husflid, laksefiske  

Mat/drikke Kamkaka, lokalt øl, Orrhaugen,   

Arrangement Hemnesjazz, Båt og Fjord Festivalen, Klemetspelet, 

Hemnesnatta, Finnieventyret, Bygdeturene 

 

Lokalhistorie 

o.l. 

Blodveien, 10.mai 1940 da Hurtigruta ble senket, 

Krigsminnesmerket på Fagerlimoen, Klemet, Nordlands Avis, 

Vargtrekket 

 

Byggverk Lapphella*, Rabothytta og de tre andre turistforeningshyttene, 

Bygdetunet på Bjerka, Eldhuset på Jamtjorden, Gammelskola i 

Bleikvasslia, Marinaen på Hemnesberget, fine kirker. Gode på 

restaurering av gamle hus, mye vern. 

*Kommunens 

1000-års sted 

Historiske + 

nålevende 

personer 

Klemet, Iver Anker Heltzen Heitmann, Erling Falck, Olav Bakke. 

Gerd Liv Valla, Anna Anita Jaskiv, Reidar Sørensen, Odd 

Bleikvassli, Karl Kristian Breivik, Mette Varem, Nils Valla, 

Oddbjørn Doseth, Sigmund Lillebjerka, Ulf Skjæran, Viggo 

Trulsen, Yvonne Rosten, Øystein Meier, Karin Berg, Anita Ravn, 

Petter Rønning, Valva Gisladottir 

 

Næringsliv Vannkraft (Statkraft + småkraftverk), driftig landbruk 

m/samdrift og mange som tør å satse, Orrhaugen Gård, Bjerka 

Bil, Bleikvasslia Gruber, Trenor, Nortura, Ørjedal, Genbanken, 

NCP, Presteng, Ranaplast, Vinmonopol 

 

Annet Avisa Hemnes, Hemnesværingen, Radio Korgen, 

fiskemuligheter, sterk dugnadsånd, mye frivillighet, 

Ungdomsrådet, Kulturskola, mineralressurser, 

pendlerkommune, Terra-kommune, gode tur og 

treningsmuligheter, Turistforeningen, Karihaug, Idrettshaller. 

 



 

Spørsmål (Gruppearb.):  

HVIS DU FIKK LOV TIL Å DRØMME FRITT, OG IKKE HADDE NOEN BEGRENSNINGER, HVILKE 

AMBISIØSE MÅL VILLE DU DA SETTE FOR HEMNES KOMMUNE SOM LOKALSAMFUNN?  

Vi vil bli «Norges/Helgelands beste bostedskommune, friluftskommune, fysisk-aktivitet-kommune, 

oppvekstkommune, mest attraktive kommune, festivalkommune, miljøfyrtårn-kommune, håndverk- 

og båt kommune, næringskommune, vannkommune, heliskikommune, første rusfrie kommune».  

Vi vil også bli «kunst- og kultursentrum for Helgeland, best på integrering – språkopplæring, arbeid 

og barnehage, ha den beste kulturskola i Norge, og regionens beste skoler, samt bli turistsenter på 

Helgeland og ha Nordlands beste turistattraksjon».  

Her er et utvalg av de mest hårete målene, som hadde en kime av realisme i seg: 

 

Vi vil ha flere arbeidsplasser, gjerne høgteknologiske kompetansearbeidsplasser og statlige 

arbeidsplasser. Næringshage med kompetansebedrifter. IKEA og Helgelandssykehuset. De flotteste 

sjøtomtene i regionen, Norges mest innovative boligfelt (arkitektur, bærekraft, miljø) og 

generasjonstun. 

Vi vil utnytte fjorden og vann (elva) på en mye sterkere måte, lage strandpromenader, få Norges best 

tilrettelagte lakseelv med sportsfiske, få et vann og vitensenter, et vannsportsenter, akvarium, 

båtmuseum og tidevannskraftverk i Skarpsundet. Utnytte Røssvatnområdet bedre, med 

alpinanlegg/høyfjellshotell/spa og Nye Kolbein – Røssvatnet rundt.  

Vi ønsker oss sammenhengende tur/skiløyper for hele kommunen og å bli ei sykkelbygd, gjerne med 

Velodrom. Kanskje et Hemnes Birkebeinerritt? Vi ønsker oss i tillegg skitrekk, 18 hulls golfbane på 

Nerleirmoen, WC skiskyteranlegg, scooterbane, kursted med Nord-Norges «høyeste» luft og Norges 

flotteste campinganlegg.  

Vi vil bygge et internasjonalt turistmål, gjøre Villmarksvegen til et blikkfang, gjøre Okstindan til en 

turistmagnet, en nasjonalpark, med bresenter i Inderdalen, bygge Okstindan kuturhus m/kino som en 

kopi av fjellet, ha en sammenhengende kulturfestival – 365 festivalen, og profesjonelt sommershow i 

Svartebukta hele sommeren. Glasstunnell inn i Sjøforsen. Hemnesberget blir «landsby» med park-

anlegg rundt Sjøgata og Torget og blir «det nye Lofoten». Båtrute fra Mo til Hemnes og Finneidfjord. 

Vi vil at folk skal huske at de har kjørt gjennom Hemnes og må derfor ha blikkfang langs E6: flytende 

troll i elva, kamkakeportal eller båtklammer over E6 og over alle tunnelåpningene, lyssetting av 

broer, samt en stor rasteplass ved E6 med lekeplass og do. Kommunen har en overordnet estetisk 

plan for kommunen og det er en gjennomført stil i hele kommunen. Kommunen har et eget 

kraftselskap og bruker 10-15 % av budsjettet sitt til frivillighet og kultur. 

Vi har en butikk med kortreist mat, samt videreforedling av råvarer som produseres i bygda. Elgfarm!  

Vi ønsker oss bomfrie veier, gang og sykkelveier over alt, vei- og jernbaneforbindelse med Sverige, 

fergeforbindelse og isfri fjord med bobleanlegg, samt flere bruer.  

Vi ser for oss en felles ungdomsskole, en høgskole, en folkehøgskole for friluftsliv og en stor leirskole. 

Alle er mer positive, ingen bygdedyr og vi gleder oss over det som skjer i kommunen (på andre plasser)  

 



 


