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Kommune: Hemnes  

Prosjektnavn: Okstindan natur- og kulturpark. Forstudie og forprosjekt. 

Prosjektleder: 

 

Marit Valla 

 

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?  

 
 

Forstudien og forprosjektet har som mål å legge til rette for at 

Okstindan og hele dets influensområde, med Nord Norges høyeste 

fjellmassiv og Norges sannsynligvis eldste isbre, skal få status som 

Natur- og kulturpark 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. 

 

Delmål:  

1) Gjennomføre en forstudie og et forprosjekt og klargjøre til et 

hovedprosjekt, i tråd med retningslinjene for 

godkjenningsprosessen til Norske Parker 

2) Studieturer til andre Parker i Norge og i Frankrike for 

prosjektleder og andre sentrale aktører  

3) Utvikling av Prosjekt Fjellgalleri – et forprosjekt 

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 

 

 

Vi mener at vi i stor grad nådd vårt første delmål: 

Det har siden høsten 2013 vært stort fokus på Okstindan natur- og 

kulturpark blant befolkningen i kommunen og nabokommunene. 

Mye tid er brukt for å informere og ha dialog om hva konseptet 

med park går ut på. Vi samlet kreative nærings- og 

kulturnæringsaktører i en parkgruppe som det første året hadde stor 

møtevirksomhet. Okstindan natur- og kulturpark har siden 19. 

desember 2014 status som Parkkandidat og vi har fått bevilget til 
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sammen 1,3 mill. fra KMD og NFK til et Hovedprosjekt. Dette 

åpnet opp for at vi kunne ansette en ekstern Parkprosjektleder som 

tiltrådde den 01. januar 2015. Parkgruppa ble erstattet av et mer 

formelt Parkstyre i mai 2015. Styret har nå besluttet å avvikle 

prosjektlederstillingen og det jobbes med ny organisering og 

framdriftsplan som omfatter både forprosjektet og hovedprosjektet.  

 

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, sist et i november hvor også Helgeland Reiseliv var 

invitert. Vi skal før jul møtes sammen med Kunnskapsparken 

Helgeland 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. Frist for søknad er 1. 

april 2016. 

 

 

Vårt andre delmål er bare delvis realisert: 

Studieturen til Valdres og Nærøyfjorden, 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, med 

forbehold om at vi får forlenget prosjektperioden med støtte til 

forprosjektet.  

 

Vårt tredje delmål er bare delvis realisert: 

Vinnerbildene fra fotokonkurransen «Hjerter i Hemnes» er nå 

hengt opp på en av Turistforeningshyttene og er første bidrag til 

Fjellgalleriprosjektet. 

Prosjekt Fjellgalleri er likevel veldig forsinket, men en stor del av 

kartleggingsarbeidet skal fullføres innen utgangen av 2015, og 

gjennomføres av Hemnes Turistforening selv. Resten av prosjektet, 

det som omhandler involvering av skolene, vil bli gjennomført i 

første halvdel av 2016, med forbehold om at vi får forlenget 

prosjektperioden med støtte til forprosjektet.  

 

 

 

 
 



Målgrupper for prosjektet.  

Når prosjektet frem til 

målgruppen for prosjektet?  
 

Målgrupper i forstudien og forprosjektet var mulige aktører som på 

ett eller annet vis kunne bidra i prosjektet. Hovedsakelig aktører 

innenfor parkområdet, men også aktører utenom kommunen som 

kunne ha interesse av å bidra. 

Målgruppe for studieturene er prosjektleder, kommune-

administrasjonen, sentrale politikere og næringsaktører og andre 

aktører i utviklingen av parken. 

Målgruppe for forprosjektet til Prosjekt Fjellgalleri er Hemnes 

Turistforening, kunstnere og kulturnæringsaktører i kommunen, samt 

skoleelever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

 

 

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.  

 

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

Parkarbeidet, og det må jobbes aktivt for å forankre planene 

politisk. 

 

Siden Fjellgalleriprosjektet er forsinka, har vi ikke i stor grad nådd 

fram til skoleelevene i denne omgangen, men det er god kontakt 

med Turistforeningen og lokale kunstnere og kulturnæringsaktører. 

 
 

Hvilke aktiviteter og tiltak er 

gjennomført?  
 

                         2013 

September:       Åpent orienteringsmøte om Park som 

utviklingsmodell. 

Deltagelse på Parkmøtet i Mosjøen (16.-17.09) 

November:       Parkpresentasjon for Fylkesmannens 

landbruksavdeling, næringsseksjonen hos Nordland 

Fylke og rep. for reiselivsseksjonen hos Innovasjon 

Norge i Bodø (07.-08.11) 

 

                          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. Ordfører og to fra Parkgruppa.  

                         (01.- 04.06) 

 

Juli/august: Gjennomføring av markedsundersøkelse Okstindan 

natur- og kulturpark i forbindelse med sommeråpen 

Turistinformasjon. 

 

August:  Pressetur til Okstindan natur- og kulturpark i 

samarbeid med Helgeland Reiseliv, Nord-Norsk 

Reiseliv og Innovasjon Norge (07. – 10.08). 

Resultat: presseoppslag i Nederland og Frankrike (i 

hovedsak om Rabothytta). 

 

Fransk fotograf på fotosafari i Okstindan natur- og 

kulturpark. Resultat: 1207 bilder til vår disposisjon. 

(Hovedprosjektet) 

 

Åpning av Rabothytta (16.08) og «Fransk aften» 

(15.08) 

 

September:       Ferdigstilling av forstudie. Sendt til Norske Parker. 

 

Desember:        Deltagelse på oppstartskonferansen for Interreg-

prosjektet Botna-Atlantica 2015-2020 i Umeå 

 

Ansettelse av prosjektleder i Okstindan natur- og 

kulturpark i 50% stilling fra 01.01.2015 

(Hovedprosjektet) 

             

                         Parkkonseptet presentert for fylkesråd for kultur, 

miljø og folkehelse. 

 

                          Godkjent som Park-kandidat av styret i Norske 

Parker den 19.12. 

 

                          Ferdigstilling av nytt Okstindkart 
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                         2015-Forprosjektet (Hovedprosjekt, se egen rapport) 

Januar            Gåsehud-seminar og Parkgruppesamling 20. og 21. 

januar på Hemnesberget 

 

Mai                  Seks deltagere fra Okstindan natur- og kulturpark 

deltok på Studietur til Valdres og Nærøyfjorden. 

Arrangert i samarbeid med Vefsna Regionalpark (15 

deltagere) og Syv Søstre natur- og kulturpark (6 

deltagere). Deltagelse også fra Fylkesmannen i 

Nordland. 4. – 7. mai 

 

November        Oppstart av prosjekt Fjellgalleri i regi av HTF.  

 

 

Vurdering av framdrift i 

forhold til opprinnelig plan  
 

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

opprinnelig fremdriftsplan. 

 

Det er foretatt følgende justeringer: 

* Studieturen til Frankrike og Sveits er utsatt til 2016 – 

sannsynligvis blir den avviklet i forbindelse med 

Europarkkonferansen Bottoms Up i Jura Vaudois Regional Park i 

Sveits, den 12. – 16. oktober 2016, i samarbeid med Norske 

Parker. 

* Prosjekt Fjellgalleri avsluttes i første havldel av 2016  

 
 

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  

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.  

 

Vi jobber nå med 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)  

 

Styreleder i Norske Parker ble i 2014 invitert til Hemnes for å 

orientere kommunestyret om Park-modellen og for å være med på det 

første møte i parkgruppa.  

 

I forbindelse med en fotokonkurranse med tema «Hjerter i naturen i 

Hemnes» betalte prosjektet fremkalling på lerret av de 10 beste 

bildene. Disse har vært på utstilling rundt i kommunen og er nå gitt til 

Hemnes Turistforening. De er nå hengt opp på en av 

turistforeningshyttene, som en del av prosjekt Fjellgalleri.  

 

Gi en kort omtale av hvordan 

arbeidet er tenkt videreført 

etter prosjektets slutt (maks 250 

ord) 

Vi er allerede i gang med et Hovedprosjekt og målet er at man i løpet 

av 2016 skal etablere en levedyktig Parkorganisasjon med en 

langsiktig Parkplan og langsiktige avtaler med aktører i parken slik at 

Parkarbeidet kan fortsette etter endt hovedprosjekt. Siden vi er en del 

forsinket i Parkarbeidet, er det mulig vi må bruke deler av 2017 også 

før vi er i mål.  

 

 


