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Kommune: Hemnes  

Prosjektnavn: Okstindan natur- og kulturpark. Hovedprosjekt 

Prosjektleder: 

 

I 2015 var Hege Dalen ansatt som prosjektleder i 50% stilling. 

 

 

Forankring av prosjektet 

(flere kryss er mulig) Er 

prosjektet et samarbeid av 

aktører: (Kryss av)  

 
 

 

a) Lokalt  X (næringsaktører i Parkområdet) 

b) Regionalt X (støttes av NFK, samarbeid med andre parker på 

Helgeland) 

c) Nasjonalt X (samarbeider med Norske Parker) 
 

Hvilke mål og delmål har 

prosjektet?  

 
 

Okstindan natur- og kulturpark har gjennomført et forprosjekt og har 

siden 19. desember 2014 status som Parkkandidat. 

 

Hovedprosjektet i Okstindan natur- og kulturpark har som mål å 

fortsette arbeidet med å legge tilrette for at Okstindområdet og hele 

dets influensområde, med Nord Norges høyeste fjellmassiv og 

Norges eldste isbre, skal få status som Natur- og kulturpark til glede 

for lokalbefolkning og tilreisende. En Parkavtale skal utarbeides og 

sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og 

kulturverdier som skal bidra til å skape identitet, bolyst, samhandling, 

kreativitet og næringsutvikling 

Delmål:  

1) Prosjektledelse 

2) Merkevarebygging 

3) Oppfølging av tiltak mot det franske markedet 

4) Tilrettelegging av kompetansetiltak for skolene ved aktiv 

bruk av parkens unike ressurser. 

5) Oppstartstiltak for utvikling tufta på stedsegne ressurser 

6) Tilretteleggingsplan for innfallsportene til Okstindan 

 

 

I hvilken grad har prosjektet 

nådd eller er på vei til å nå 

sine mål?  

 
 

a) I stor grad  

b) I noen grad  

c) I liten grad 
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1) Prosjektledelse 

Okstindan natur- og kulturpark har fått bevilget til sammen 1,3 

mill. fra KMD og NFK til et Hovedprosjekt. Dette åpnet opp for at 

vi kunne ansette en ekstern Parkprosjektleder som tiltrådde i 50% 

stilling den 01. januar 2015. 

I mai 2015 ble det opprettet et formelt parkstyre og dette styret 

valgte høsten 2015 å avvikle prosjektlederstillingen og heller 

disponere midlene annerledes, med økt bruk av Hemnes 

kommunes stab i prosjektledelsen. Assisterende rådmann og 

seniorrådgiver i næringsspørsmål er medlemmer av parkstyret. 

Også rådmann, landbrukssjef og bygdeutvikler, samt i noen grad 

også ordfører, har bidratt i løpet av 2015. Enhetsleder skole vil 

også bli mer involvert i 2016.  

Parkgruppa, som ble opprettet under forprosjektet og besto av 

kreative nærings- og kulturnæringsaktører, hadde et par møter 

våren 2015, men de har ikke vært aktive siden det formelle styret 

ble opprettet. Parkgruppa trekkes fra 2016 mer inn i arbeidet igjen.   

 

2) Merkevarebygging 
Det ble tidlig konkludert med at det ikke var lurt å bruke store 

midler i et profilprogram for parken på dette stadiet, men at man 

heller skulle bruke midlene til tiltak som fremmer kjennskapen til 

Okstindan og bruken av navnet.  

Det ble derfor brukt i overkant av 20.000 kroner fra denne posten 

til tre tiltak i 2015:  

 

a) Vi arrangerte et nytt besøk for den franske fotografen Fabrice 

Milochau for å utvide bildematerialet i fotoarkivet vårt. Etter hans 

besøk i 2014 (delvis dekt av midler fra Hovedprosjektet, se punkt 3 

neste side), fikk vi over 1200 bilder med relativt fri bruk. I august 

2015 tilbragte Fabrice Milochau igjen to uker i Okstindan natur- og 

kulturpark og vi har fått over 1000 nye bilder fra ham. Utgiftene 

ved besøket ble delt med Klemetspelet.  

 

b) Okstindan natur- og kulturpark deltok i 2015 i Innovasjon 

Norges Vandrekampanje sammen med et par næringsaktører, se 

punkt 3 neste side. Vi var så heldige å få tildelt en internasjonal 

pressetur, og sammen med Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv 

og Helgeland Reiseliv la vi opp et 4 dagers besøk i parken for 8 

journalister fra 6 forskjellige land. Her brukte vi en lokal guide i 

«startgropa» som fikk verdifull erfaring med guiding av turister og 

som i etterkant har opprettet webside med tilbud om guiding, 

Presseresultat fra denne turen har allerede begynt å komme, både i 

Nederland og Tyskland. I tillegg hadde NordNorsk Reiseliv med 

en person på turen, og dette har resultert i flere fine artikler fra 

Okstindan på www.nordnorge.com, både på engelsk og norsk. For 

å gjøre det lille ekstra med denne turen i forhold til lokalmat og 

lokal historieformidling fra lokale aktører, ble det brukt noen få 

tusen fra Merkevarebyggingsbudsjettet. Se vedlagt program fra 

turen. 

En annen pressetur som kom som en følge av vår deltagelse i 

Vandrekampanjen og samarbeidet med Innovasjon Norge, var et 

besøk for en freelancejournalist og en fotograf som hadde solgt inn 

en artikkel om Okstindan til Lonely Planet. Resultatet av dette 

besøket kom i november 2015, se 

http://www.nordnorge.com/


http://www.lonelyplanet.com/norway/travel-tips-and-

articles/hiking-in-norways-helgeland 

c) For å få økt fokus på Okstindan, kjøpte vi oss inn i 

sommerkampanjen «Vakrenordnorge.no», et samarbeid mellom 

NordNorsk Reiseliv og Wideroe. Her ble Rabothytta brukt som 

trekkplaster for å formidle informasjon om Okstindan.  

Se sluttrapport fra prosjektet og linken 

http://vakrenordnorge.no/helgeland-nordlands-sorlige-perle/ 

(hovedartikkelen ligger ikke lenger aktiv). Vi har for tiden ingen 

mulighet til å måle resultatet av kampanjen, men den har i alle fall 

gjort at Okstindan og Rabothytta har vært synlig for de som har lett 

etter aktiviteter på Helgeland.  

 

Arbeidet med en Parkwebside ble påbegynt i slutten av 2015, og 

nettsiden Okstindan.net er klar til publisering i løpet av februar 

2016 (forsinket pga. virusangrep). Denne siden er i første omgang 

ment som et forum for informasjon mot lokalbefolkningen og 

samarbeidspartnere (intern merkevarebygging).  

 

Det ble også søkt KMD om lov til å disponere deler av midlene 

tiltenkt Merkevarebygging for å bygge et formelt styre, med 

godtgjørelse til tre styremedlemmer. Dette ble innvilget, og 60.000 

kroner ble avsatt til styrevirksomhet.  

 

3) Oppfølging av tiltak mot det franske markedet 

Her var målet å gjennomføre to tiltak:  

a) profilert fransk fotograf til parken og  

b) utvikling av produktpakker for markedsføring i Frankrike 

 

Begge tiltakene er gjennomført:  

a) Den franske fotografen Fabrice Milochau deltok i august 2014 

på en pressetur arrangert av Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv 

og Helgeland Reiseliv i forbindelse med åpningen av Rabothytta. 

Etter invitasjon fra oss forlenget han oppholdet her med en uke og 

reiste rundt på fotooppdrag i parken. Dette resulterte i at vi fikk 

1206 proffe bilder som kan brukes av oss og samarbeidspartnere, 

til markedsføring av området. Fabrice Milochau leverte også bilder 

og info til lokalavisen «Le Journal du Centre» i Rabots fødeby, noe 

som resulterte i en artikkel om åpningen av Rabothytta.  

 

b) Sammen med to lokale overnattingsaktører deltok Okstindan 

natur- og kulturpark i Innovasjon Norges vandrekampanje i 2015. 

Dette resulterte i synlighet på vandresidene til visitnorway.com på 

flere av språkversjonene, bl.a. i Frankrike. På grunn av vår 

deltagelse i kampanjen ble vi også tilgodesett med en Internasjonal 

Pressetur til Okstindan høsten 2015. Her deltok en fransk 

journalist/redaktør og det vil bli presseoppslag i to vandremagasin i 

Frankrike våren 2016 (Trek Mag i mars og senere i Grands 

Reportages).  

Vi produserte også vår egen Okstindan-brosjyre på fransk hvor de 

to overnattingsaktørene i vandrekampanjen ble profilert, se 

vedlegg. Denne brosjyren ble distribuert på Innovasjon Norges 

stand på Frankrikes største vandremesse Destinations Nature i 

Paris fra 19. – 21. mars 2015. I tillegg ble brosjyren distribuert til 

alle turistinformasjonene på Helgeland sommeren 2015.  



 

4)Tilrettelegging av kompetansetiltak for skolene ved aktiv 

bruk av parkens unike ressurser. 

Her er det ikke gjennomført noen aktivitet i 2015 og prosjektet 

planlegges påbegynt i 2016.  

 

5) Oppstartstiltak for utvikling tufta på stedsegne ressurser 

Her har vi bare kommet i gang med én av de gruppene vi ønsket å 

starte. Oppstartsgruppe for båttradisjoner har hatt to møter, ett 

høsten 2014 og ett høsten 2015. Det har vært stor interesse rundt 

disse møtene, med rundt 25 oppmøtte på hvert møte, og de har bl.a. 

medført at det er blitt opprettet en facebookside kalt «Båter bygd 

på Hemnesberget med omland». Her er det pr. i dag nesten 1200 

medlemmer, og alt som kommer inn av informasjon om båter bygd 

i Hemnes blir registrert og organisert. Det jobbes også aktivt for å 

danne et eget Kystlag for Hemnes sammen med Rana, og personer 

som interesserer seg for Båtbyggerkulturen har knyttet kontakter 

både innad i kommunen og med miljø utenfor. Hotellene på 

Helgeland og det nye selskapet Event Helgeland har vist økende 

interesse for Hemnes. Vi har hatt dem med på visningstur og de har 

fått treffe kunnskapsrike båtentusiaster som har formidlet den 

spennende historien vår samtidig som de har fått se lokalbygde 

båter og redskaper. Dette er et produkt som nå blir vurdert inn i 

opplevelsesnæringen.  

 

Som et tillegg til de planlagte oppstartsgruppene, er det blitt 

etablert en kvinnenettverksgruppe med aktører fra parken. Denne 

gruppen har fått drahjelp fra kommunen ved at det ble arrangert 

besøk fra Innovasjon Norge og møter i forbindelse med 

søknadsskriving. Kvinnenettverket har fått støtte fra Innovasjon 

Norge, har gjennomført flere møter med mentor i et forstudie og 

vurderer nå å søke om midler til et Hovedprosjekt. Dette har ført til 

at bønder, lokale kunstnere og overnattingsbedrifter samarbeider 

om å fremme hverandre og tilby felles tjenester.  

 

De andre oppstartsgruppene vil komme i gang i løpet av 2016.  

 

6)Tilretteleggingsplan for innfallsportene til Okstindan 
På  grunn av økt trykk mot Okstindmassivet, bl.a. som en følge av 

oppmerksomheten rundt Rabothytta, haster det med å ta tak i 

utfordringene rundt dette. Det ble derfor i februar 2015 søkt om 

midler hos Miljødirektoratet fra tiltaket «Tilkudd til verdiskapning 

basert på naturarven» til å jobbe med besøksforvaltning i 

Okstindan. Her ble det innvilget midler til flere tiltak, bl.a. 

strakstiltak som skilt og informasjon og toaletter, samt midler til 

workshop og mulighetsstudie. Noen av tiltakene ble gjennomført i 

2015. Se egen rapport. Dialogworkshopen samlet over 50 lokale 

grunneiere og andre som har brukerinteresse i Okstindan og var 

startskuddet for arbeidet med besøksforvaltning. Dessverre ble 

selve mulighetsstudien utsatt, og vil bli gjennomført først nå i 

2016. Arbeidet med toalettbygg er i gang og det vil bli satt opp 

toalett ved to av innfallsportene til Okstindan (Kjensvasshytta og 

Inderdalen) i.l.a. 2016. 

 

 



 

Øvrige tiltak det har vært jobbet med i 2015 

(se også egen rapport fra Forprosjektet): 

 

Vi har god dialog med de to andre parkene på Helgeland, Vefsna 

Regionalpark og Syv Søstre natur- og kulturpark. I januar hadde vi 

et fellesarrangement hvor vi inviterte aktører fra de tre 

parkområdene til et foredrag med Nord Norsk Reiseliv om 

«Hvordan skape gåsehudopplevelser». Her var det 65 deltagere fra 

hele Helgeland. Vi arrangerte en felles studietur for 28 deltagere til 

Valdres og Nærøyfjorden, i mai 2015, og Nibio har, som eier av 

parkprosjektet Syv Søstre, vært på en liten studietur i Okstindan 

natur- og kulturpark. Det er også blitt sendt en felles søknad om 

VRI-midler, som dessverre ble avslått. Vi har hatt flere felles 

møter i 2015, bl.a. ett i november hvor vi så på mulig samarbeid 

med Helgeland Reiseliv, og ett i desember sammen med 

Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Reiseliv for å planlegge 

en aktivitetskalender med oversikt over flere kompetansehevende 

kurs som aktører i parkene kan delta på.  

 

 

Okstindan natur- og kulturpark har vært aktivt med i arbeidet med 

å forberede et felles Interreg-prosjekt i satsingen Botna-Atlantica 

2015 – 2020. Her vurderer parken mulighetene for å samarbeide 

med Hattfjelldal kommune og Storumans kommun om utvikling i 

grenseområdet mot Sverige, med fokus på synliggjøring, bevaring 

og verdiskaping av natur- og kulturarven. Hanne Lykkja ble 

invitert inn av ONKP og har presentert LRA-analyse som 

arbeidsmetode. Søknad må sendes innen 1. april 2016. 

 

Studieturen til Valdres og Nærøyfjorden (som en del av 

Forprosjektet), hvor 6 deltagere fra vår park deltok, ble 

gjennomført fra 4. – 7. mai i samarbeid med 15 aktører fra Vefsna 

Regionalpark og 6 aktører fra Syv Søstre natur- og kulturpark. En 

representant fra Fylkesmannen i Nordland deltok også. Studieturen 

til Frankrike og Sveits var planlagt i slutten av september 2015, 

men ble dessverre avlyst og utsatt til i 2016. 

 

Vinnerbildene fra fotokonkurransen «Hjerter i Hemnes» er nå 

hengt opp på en av Turistforeningshyttene og er første bidrag til 

Fjellgalleriprosjektet (del av Forprosjektet) 

En stor del av kartleggingsarbeidet ble fullført innen utgangen av 

2015, og Hemnes Turistforening er nå, sammen med en lokal 

kunstner, i gang med å teste ut hvordan hytten kan brukes som 

galleri. Resten av prosjektet, det som omhandler involvering av 

skolene, vil bli gjennomført i 2016.  

 

Det ble sommeren 2015 opprettet et samarbeid med Statoil i 

Korgen om å ha turistinformasjonen i deres lokaler i perioden 22. 

juni – 9. august. Her ble det ansatt to språkmektige turistverter 

(10.klassinger) som fikk opplæring i lokalkunnskap. De sørget for 

at turistene fikk informasjon om hele Parkområdet. Bilder tatt av 

Fabrice Milochau ble brukt til å pynte opp Statoil-stasjonen og det 

ble distribuert brosjyrer med hans bilder, på tre språk. Brosjyrene 

hadde informasjon om vandring i Okstindan, der både reineiere og 



beitenæringa fikk uttale seg om hva det var viktig å informere om.  

Lokale næringsaktører fikk tilbud om gratis distribusjon av sitt 

materiale. 

 
 

Målgrupper for prosjektet.  

Når prosjektet frem til 

målgruppen for prosjektet?  
 

Målgruppen for Hovedprosjektet i Okstindan natur – og kulturpark 
er lokalbefolkningen i parkområdet og befolkningen på Helgeland, 
men også tilreisende fra både inn og utland, og da med litt ekstra 

vekt på franskmenn.  

 

a) I stor grad  

b) I noen grad X  

c) I liten grad  

 

Prosjektet når i variert grad fram til målgruppene:  

Parkgruppen var sammensatt av aktører som på forskjellig vis har 

interesse av å bidra i parkarbeidet; representanter fra tradisjonelt 

næringsliv, reiseliv, kulturnæring, politikere, administrasjon og 

ildsjeler. Ranaregionens næringsforening, som representerer 

næringslivet i Hemnes, har også vært med på Parkgruppemøter.  

 

Med det nye Parkstyret har vi oppnådd å knytte næringslivet enda 

sterkere til oss, ved at styreleder er daglig leder i en av parkens 

største bedrifter. Samtidig viderefører vi kunnskapen fra 

Parkgruppa ved at to av aktørene der er med i Parkstyret.  

Det er imidlertid behov for enda bedre synlighet og forankring 

lokalt. 

 

Med nytt kommunestyre og ny ordfører, trengs det fornyet tillit til 

Parkarbeidet, og det må jobbes aktivt for å forankre planene 

politisk.  

 

Siden Fjellgalleriprosjektet og prosjektet om Tilrettelegging av 

kompetansetiltak for skolene er forsinka, har vi ikke i stor grad 

nådd fram til skoleelevene i denne omgangen. 

Det er god kontakt med Turistforeningen og lokale kunstnere og 

kulturnæringsaktører. 

 

Pga. deltagelse på den franske vandremessen i Paris, egen fransk 

Okstindbrosjyre, presseartikler i fransk media, artikler på den 

franske visitnorway-siden, to møter med den franske ambassadøren  

i Norge og kontakt med ordføreren i Rabots fødeby, har vi lykkes i 

å gjøre oss litt synlige mot franske miljø. Den franske fotografen 

Fabrice Milochau planlegger også bokutgivelse med bilder fra 

turene hos oss, og dette vil være god markedsføring for området 

vårt.  

 
 

Hvilke aktiviteter og tiltak er 

gjennomført?  
 

AKTIVITETER I HOVEDPROSJEKTET I 2014 

(Se rapport fra Forprosjektet for aktiviter der fra 2013 – 2015) 

 

August              Fransk fotograf på fotosafari i Okstindan natur- og 

kulturpark. Resultat: 1206 bilder til vår disposisjon. 

(Hovedprosjektet) 

 



12. november   Oppstartsgruppe rundt båttradisjoner 

 

Høst                  Utlysning av ledig stilling som Prosjektleder Park 

 

11. desember    Deltagelse på oppstartskonferansen for Interreg-

prosjektet Botna-Atlantica 2015-2020 i Umeå 

 

11. desember   Parkkonseptet presentert for fylkesråd for kultur, miljø 

og folkehelse 

 

19. desember   ONKP får status som Parkkandidat 

 

Ansettelsesprosess for prosjektleder i Okstindan 

natur- og kulturpark i 50% stilling fra 01.01.2015  

          

 

 

AKTIVITETER RELATERT TIL HOVEDPROSJEKTET I 2015 

(Se rapport fra Forprosjektet for aktiviter der fra 2013 – 2015) 

 

1. januar          Tiltredelse av prosjektleder park i 50% stilling 

 

21. januar         Gåsehudopplevelser-seminar med Ann Heidi Hansen 

fra NordNorsk Reiseliv 

 

21./22. januar   Parkgruppesamling på Hemnesberget 

 

1. februar        Søknad sendt til Miljødirektoratet om «Tilskudd til  

                        verdiskapning basert på naturarven» 

 

18. februar      Deltagelse på Parksamling på Island 

 

24. februar      Interreg-møter i Umeå  

 

4. mars           Parkgruppemøte 

 

12. mars         Lansering av Innovasjon Norges Vandrekampanje 

 

17. mars         Deltagelse på Arena Nordland – NFK presenterer     

                       innovasjonsstrategien for opplevelsesnæringen i  

                       Nordland 

 

19.-21. mars    Distribusjon av fransk Okstindanbrosjyre på messen  

                        Destinations Nature i Paris 

 

8. april            Oppstart Kvinnelig Bedriftsnettverk 

 



9. april            Deltagelse på seminaret «Innovasjon, vekst og 

                       utvikling for reiselivs- og kulturnæringen» 

 

4. mai               Deltagelse i Nord-Norsk reiselivs kampanje 

                         «vakrenordnorge.com» 

 

4. – 7. mai        Studietur til Valdres og Nærøyfjorden 

 

20. mai             Dialogworkshop i Besøksforvaltningsprosjektet i 

                         Okstindan 

 

21. mai             Parkstyremøte med opprettelse av styre for ONKP 

 

2. juni               Parkstyremøte med deltagelse av Kristian Bjørnstad 

                         fra Norske Parker 

 

25. juni             Parkstyretmøte med deltagelse av Hanne Lykkja fra 

                         Aurland Naturverkstad.  

 

Juni – august    Strakstiltak rundt Okstindan: infotavler, 

båndtvangskilt, bobilskilt, p-skilt, 

informasjonsbrosjyrer, utvidet parkeringsplass, 

planlegging av wc ved innfallsportene 

 

20.-25. juli       Pressebesøk fra Lonely Planet 

 

10. august         Fransk fotograf på to ukers oppdrag for ONKP i 

samarbeid med Klemetspelet.  

 

3.-7. september Internasjonal pressetur til Okstindan i 

Vandreprosjektet. 8 journalister fra 6 land + NNR. 

 

10. september   Parkstyremøte 

 

23. og 24. sep.  Befaring med Norsk Kulturarv og 

Kulturminnefondet. Fokus bl.a. på båttradisjoner 

 

30. september   Befaring i ONKP med Event Helgeland, møte med 

lokale aktører. 

 

6. oktober          Parkstyremøte 

 

15. oktober       Deltagelse på møte med hotellene i Rana og 

Helgeland Reiseliv 

 

19. oktober       Parkstyremøte med deltagelse av Hanne Lykkja. 



 

19. og 20. okt.  Befaring i ONKP med Hanne Lykkja 

 

26. oktober       Befaring med Event Helgeland i resten av ONKP, 

møte med lokale aktører.  

 

28. oktober       Møte i Båtgruppa 

 

11. november   Befaring i ONKP med hotellsjef og salgssjef fra 

Meyergården Hotell og med rep. fra Helgeland 

Reiseliv, med fokus på opplevelsestilbudet i ONKP. 

Møte med lokale aktører.  

 

12. november   Parkmøte for Helgelandsparkene 

 

18. november   Møte i Norske Parker i Oslo 

 

23. november   Parkstyremøte 

 

7. desember      Møte med Helgelandsparkene, Kunnskapsparken 

Helgeland og Helgeland Reiseliv 

 

Desember        Utarbeidelse av webside for ONKP      

 

 

 

 Prosjektet er, av flere grunner, fremdeles forsinket i forhold til 

opprinnelig fremdriftsplan. 

 

Se vedlagte presentasjon av ONKP med ny framdriftsplan.  

 

 
 

Oppnådde resultater  

Hvor har prosjektet hatt/vil 

ha effekt?  
(Kryss av)  

 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer i flere kommuner. X 

c) Effekten kommer i et fylke  

d) Effekten kommer i flere fylker/nasjonalt 

e) Effekten kommer utenfor Norge X 

f) Vet ikke/ikke relevant  

 

Foreløpig har prosjektet hatt effekt lokalt og i nabokommunene 

med det at folk søker samarbeid og danner nettverk under 

paraplyen Okstindan natur- og kulturpark. 

  

I og med at økt fokus på Okstindan natur- og kulturpark vil føre til 

økt markedsføring av området, vil det tiltrekke seg besøkende fra 

hele Norge og også fra utlandet. Det vil etter hvert føre til at 

effekten vil komme både nasjonalt og utenfor Norge.  

 

Gjennom samarbeid om mulig Interreg.søknad, har det i 2015 vært 

samarbeid over grensen til Sverige. 
 



Antatt effekt på 

næringsutvikling i 

lokalsamfunnene.  

(Kryss av)  

a) Svært god effekt  

b) God effekt X 

c) Lav effekt  

d) Ingen effekt/ingen endring  

Har prosjektet ført til økt 

verdiskaping?  

(Kryss av)  

a) Økonomisk verdiskaping X 

b) Miljømessig verdiskaping X 

c) Sosial verdiskaping X 

d) Kulturell verdiskaping X 

Graden av samarbeid  

 

 

a) Mer samarbeid mellom aktører enn tidligere X 

b) Like mye samarbeid som tidligere  

c) Mindre samarbeid enn tidligere  

Hvilken overføringsverdi har 

prosjektet, for eksempel for 

andre parker/ lokalsamfunn  

 

Vår arbeidsmetode i forprosjektet kan være til god inspirasjon for 

andre, slik som vårt samarbeid med Innovasjon Norge internasjonalt, 

markedsføringsarbeidet retta mot Frankrike, og bruk av internasjonal 

fotograf for å få et bildegalleri. Når Fjellgalleriprosjektet er 

gjennomført håper vi at det vil inspirere andre turistforeninger til å 

tenke i samme baner. 

 

Hvordan jobber prosjektet med 

informasjonsarbeid?  

 

Gjennom fire godt annonserte Parkmøter i bygdene ble det på et 

tidlig tidspunkt gitt utfyllende informasjon om hva Parkmodellen 

innebærer og om tankene bak Okstindan natur- og kulturpark. Det er 

sendt ut pressemeldinger bl.a. i forbindelse med innvilgede tilskudd, 

og det har vært god dialog med lokalavisen «Avisa Hemnes» som har 

hatt flere artikler om Parkarbeidet. Også regionalavisa Rana Blad har 

skrevet en god del om prosjektet. Kommunens hjemmeside har også 

vært benyttet.   

 

Når det gjelder informasjon til samarbeidspartnere, har vi tidlig i 

prosessen vært på besøk hos både Nordland fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Nordland og Innovasjon Norge i Bodø. Vi har også 

hatt besøk av representanter for både Innovasjon Norge, 

Fylkesmannen og fylkeskommunen på møter/arrangement i 

kommunen hvor bl.a. Park har vært tema.  

 

I februar 2016 blir det lansert en hjemmeside for Okstindan natur- og 

kulturpark for hyppig og hurtig å få ut informasjon til 

lokalbefolkningen og andre aktører interessert i prosessen.  

 

Har prosjektet foretatt 

anskaffelser av varer og 

tjenester? (Hvis ja; forklar kort)  

 

Prosjektet har innledet et samarbeid med konsulent Hanne Lykkja, 

bl.a. i forhold til å kjøre LRA-analyser i ONKP.  

 

Gi en kort omtale av hvordan 

arbeidet er tenkt videreført 

etter prosjektets slutt (maks 250 

ord) 

Det gjenstår enda et par aktiviteter i Forprosjektet og vi har fått 

utsettelse til slutten av 2016 med disse. Hovedprosjektet er også 

forsinka og vi kommer til å be om utsettelse ut 2017 for å fullføre det.  

Målet er at man i løpet av 2017 skal etablere en levedyktig 

Parkorganisasjon med en langsiktig Parkplan og langsiktige avtaler 

med aktører i parken slik at Parkarbeidet kan fortsette etter endt 

hovedprosjekt.  



VEDRØRENDE BUDSJETT  
 

ONK fikk et tilsagn på 1 millioner kroner fra KMD den 28. mai 2014. Dette var 225.000 kroner 

mindre enn omsøkt beløp.  

ONK søkte derfor Nordland Fylkeskommune om et tilskudd på 300.000 kroner og fikk tilsagt på dette 

i oktober 2014.  

Kostnadsoverslaget som er lagt for grunn er derfor ikke identisk med det som framgår av den 

opprinnelige søknaden fra ONK eller tilsagnet fra KMD den 28.05.2014. 

Den 27. mai 2015 ba ONK om å få omdisponere 60.000 kroner budsjettert til Merkevarebygging, til 

bruk i styrearbeid, noe som ble godkjent.  

 

Budsjettet vi har jobbet ut fra er derfor som følger:  

 

PROSJEKTNR. TILTAK 
TOTAL 
BUDSJETT 

   12170008 Fransk Fotograf 30000 

12170009 Kompetansetiltak skolene 200000 

12170010 Merkevarebygging 190000 

12170011 Møteutgifter 100000 

12170012 Oppstartstiltak 200000 

12170013 Produkter/messer Frankrike 120000 

12170014 Prosjektledelse 1200000 

12170015 Tilretteleggingsplan innfallsporter 200000 

      12170017 Styrehonorar  60000 

 
TOTAL 2300000 

 

 

 

 

FINANSIERING 
 Egeninnsats styret/aktører i Parken 465 000 

Hemnes kommune 530000 

Innovasjon Norge 5000 

KMD 1000000 

NFK 300000 

TOTAL 2 300 000 
 

 

 

Se vedlagt oversikt over regnskapet for 2014 og 2015, samt oversikt over egeninnsats. 


