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Søknad

Søknadsnr. 2013-0195 Søknadsår 2013 Arkivsak

Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013

Prosjektnavn Okstindan natur- og kulturpark - forstudie og forprosjekt

Kort beskrivelse

Forstudiet og forprosjektet har som mål å legge til rette for at Okstindområdet, 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.

Prosjektbeskrivelse

Okstindbreen og Nord Norges høyeste fjell, Oksskolten på 1916 m.o.h. ligger begge i fjellmassivet

Okstindan. Her finner man vakkert og vilt, urørt alpint terreng, bare et steinkast fra frodige

landbruksbygder. Området har breutløpere i alle himmelretninger og store og små vann ligger på

rekke og rad rundt massivet. Okstindan befinner seg i Hemnes kommune, på Helgeland, omtrent

midt i den nylig «døpte» Nordryggen. Området har et enormt potensiale med sin sentrale

beliggenhet og enkle tilgjengelighet. Så langt har det likevel ikke lykkes å få til en helhetlig og

langsiktig utvikling og profilering av Okstindområdet.

 

Prosjektet «Topp opplevelser i nord! Okstindan natur- og kulturpark.» ønsker å samle små og store

aktører for å jobbe for en målrettet, bærekraftig bruk av området. Her skal bevaring og utnytting av

særegne natur- og kulturverdier bidra til å skape identitet, stolthet, samhandling, kreativitet og

næringsutvikling i og rundt parken. 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.

 

Et av de langsiktige målene er å bli en del av Norske Parker. For å komme dit må vi i første fase

gjennomføre en forstudie og et forprosjekt. Dette er i tråd med retningslinjene for

godkjenningsprosessen til Norske Parker.

 

Nedenfor er en beskrivelse av hva vi ønsker å jobbe med i denne første delen av prosjektet:

 

1) Gjennomføre en forstudie og et forprosjekt og klargjøre til et hovedprosjekt, i tråd med

retningslinjene for godkjenningsprosessen til Norske Parker:

Forstudiet inneholder en mobiliseringsfase og en mulighetsstudie. Mulighetsstudien utarbeides etter

nærmere retningslinjer og vi vil få veiledning fra Norske Parker. Det er ønskelig at en representant fra

Norske Parker kommer for å orientere kommunestyret om Norske Parker og for å delta på et åpent

Parkmøte tidlig i prosjektfasen. I forstudiet vil det bli en nærmere definering av parkområdet for
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Okstindan natur- og kulturpark. Her vil det bli gjort en vurdering rundt et eventuelt samarbeide med

andre regionale og lokale parker, og mot Tärnaområdet i Sverige, pga. naturlig sammenfallende

grenser i randsonen til Okstindområdet. I forstudiet vil vi bl.a. foreta en landskapsanalyse med

hensyn til natur og kulturverdier, kartlegge sentrale aktører og organisasjoner, se på

markedssituasjonen for produkter og opplevelser, gjennomføre en SWOT-analyse og evaluere lokal

deltagelse. Kommunen er allerede godt i gang med mobiliseringsfasen. Denne fasen vil videre

gjennomføres av egen prosjektleder i tett samarbeid med Norske Parker og sentrale aktører i og

rundt Parken.

Når vi har gjennomført forstudiet og sendt søknad til Norske Parker om parkkandidatstatus, håper vi

umiddelbart å kunne starte på forprosjektet, forutsatt at vi blir godkjent parkkandidat. Neste skritt er

da å utforme en parkplan og legge strategier for det videre arbeidet. Her må vi forholde oss til felles

mål for parker og utvikle egne mål for Okstindan natur- og kulturpark. Som et ledd i arbeidet med

strategier, er det ønskelig å kjøre en spørreundersøkelse mot tilreisende som bruker området. Denne

vil bli gjennomført som en del av forprosjektet i løpet av juli og august, og danner grunnlag for videre

planer i hovedprosjektet.

2) Studieturer til andre Parker i Norge og i Frankrike

Det er ønskelig å dra på studietur til allerede etablerte parker lenger sør i landet for å lære av deres

arbeid og erfaringer. Studietur til Sveits eller Frankrike vil også bli organisert. Norske Parker bygger

sitt konsept på den franske modellen, og denne ønsker vi å bli bedre kjent med. Vi anser også det

franske markedet som særlig interessant, siden Okstindan har en spesiell tilknytning til

franskmannen Charles Rabot som på slutten av 1800-tallet kartla mange av breene og fjellene i Nord

Norge. Rabot var en av førstebestigerne i Okstindan. Han var venn av Fritjof Nansen og oversatte

mange av Nansens bøker til fransk. En av brearmene på Okstindbreen, samt Rabothytta, den nye

turistforeningshytten som bygges i Okstindan, er oppkalt etter Charles Rabot. Rabot omtales også i

det historiske spelet «Klemetspelet». Den franske naturparken Parc naturel régional du Morvan

ligger i det franske «fylket» Nièvre, hvor Nevers, byen der Rabot ble født, er «fylkessenter». Dette

kan være et mulig kontaktpunkt.

To andre parker er i ferd med å bli etablert på Helgeland, Vefsna Regionalpark og Tjøtta – Alstadhaug

lokalpark. Det er naturlig at det blir en god del utveksling og samarbeid parkene imellom. Kjøring av

diverse kompetansehevende kurs, vil være en mulig arena å samarbeid på.

Ved besøk i andre parker, anses det som viktig at det i tillegg til prosjektleder, også er med

representanter fra de lokale aktørene og fra styringsgruppen.

3) Utvikling av prosjekt Fjellgalleri

Hemnes Turistforening har i dag 3 ferdige hytter i Okstindmassivet. Disse hyttene mangler i stor grad

en lokal eller regional identitet. Prosjekt Fjellgalleri har som mål å gjøre disse turistforeningshyttene

om til lokale utstillingsvindu og vise fram kunst, bilder, litteratur, håndverk og tradisjoner, - som små

«Fjellgalleri» spredt rundt i fjellheimen. Slik vil oppholdet på hyttene få enda en dimensjon, og

forhåpentligvis vil disse «Fjellgalleriene» øke interessen for vandring i fjellet og bli et interessant

reiselivsprodukt. I tillegg vil dette kunne bidra til næringsutvikling for lokale kulturnæringsaktører,

ved at de får eksponert sin kunst i Fjellgalleriene.

Hemnes Turistforening har hatt det travelt med å bygge Rabothytta og har ikke hatt tid til å ta tak
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Fjellgalleri-prosjektet. De ønsker derfor å få drahjelp til utforming og organiseringen av dette

prosjektet ved å knytte til seg en arbeidsgruppe bestående av lokale kunstner- og kulturkrefter.

Arbeidsgruppen skal også jobbe mot skolene for å få barn og unge aktivt med i prosjektet via kreative

workshops på de lokale skolene. Midler tildelt Hemnes Turistforening fra Indre Helgeland Regionråd

er derfor tatt med i budsjettet.

Som en del av Fjellgalleri-prosjektet vil det bli vurdert å gi infoskiltene som skal settes opp av Hemnes 

Turistforening og Polarsirkelen Friluftsråd, et lokalt kunstelement som er særegent for 

Okstindområdet.   

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Hemnes Kommune
Org.nr:846316442

Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

97099338

Kontakt- 
person 

Marit Valla Sentrumsveien 1
8646  KORGEN

95476544

Prosjekt- 
leder

Marit Valla Sentrumsveien 1
8646  KORGEN

95476544

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Hemnes Turistforening har fått 35.000 kroner fra Indre Helgeland Regionråd til et forprosjekt i 

Prosjekt Fjellgalleri. Dette prosjektet er tatt inn i forprosjektet til Okstindan Natur- og Kulturpark.

Spesifikasjon

Bakgrunn

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.

 

Hemnes Turistforening har i mange år lagt godt til rette for utfart i fjellmassivet, med mange

merkede stier og tre ubetjente turistforeningshytter. For tiden bygges en fjerde hytte, Rabothytta.

Dette er en designperle signert Jarmund/Vigsnes Arkitekter, som vil inneholde over 30 sengeplasser.
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Rabothytta skal ferdigstilles høsten 2014 og vil etter alt å dømme bli en viktig innfallsport til

Okstindan, i tillegg til at hytta vil være et turmål i seg selv. Sommeren 2013 har det vært valfart opp

til byggetomta på 1200 m.o.h., like ved brekanten, og slik har flere og flere fått øynene opp for

hvilken naturskatt dette området representerer.

Sommeren 2013 var det også premiere på det historiske spelet «Klemetspelet», med Leirskaldalen,

Okstindan og Okstindbreen som ramme rundt utearenaen. Klemet var same og bodde rundt slutten

av forrige århundre under en steinheller rett ved Okstindmassivet. Han var bl.a. brefører for både

Hoel og Rabot og hadde en helt spesiell tiltrekning mot fjellene. Klemetspelet fabulerer om det

sagnomsuste og ekstreme livet til Klemet og familien hans, og ble sett av rundt 2250 personer i løpet

av én helg i slutten av august.  Selve spelet, samt det historiske markedet og alle de andre

aktivitetene rundt, skapte en enorm entusiasme og stolthet i bygda. Både barn og unge, voksne,

amatører og profesjonelle jobbet i flere måneder med forberedelser og øving, og dette skapte et

unikt samhold blant bygdefolket. Alle gleder seg allerede til neste oppsetning om to år. I mellomtiden

vil utdrag av spelet og musikken bli presentert på diverse arrangement rundt omkring på Helgeland.

En smakebit av hva annet som nylig er gjort:

Hemnes Mikrobryggeri produserte et eget «Klemetøl» i forbindelse med Klemetspelet. Dette ølet,

t, med innslag av lokale urter, ble nettopp belønnet med sølvmedaljen i Arktisk Verdiskapning 2013

Det siste året er det arrangert seks Bygdeturer innad i kommunen. Bygdeturene er et betalende

de tilbud der man hentes med buss i kommunens fem bygder og samles for hyggelig samvær på en

av kommunens lokale serveringssteder. På samme tur er det lagt inn bedriftsbesøk og underholdning

av lokale aktører. Slik treffes bygdefolket i hyggelig lag og får opp øynene for hvilke flotte tilbud og

aktører vi har i kommunen!

Næringslivslunsjer og Kulturnæringslunsjer er avhold for å bygge nettverk. Myldrekvelder for

or Kulturnæringsaktørene er også avholdt med mål om å få kreative sjeler til å møtes og skape nye

ideer.

Kommunen ga i 2012 ut en cd med lokale artister, inkl. en liten folder som presenterer kunst og

og kultur og det unike ved Hemnes. Selve cd’en er trykt som en Kamkake (lokalt bakverk). Alle

aktørene på cd’en stilte opp uten vederlag og bidro til en fin profilering av det aktive kulturlivet i

kommunen.

Sommeren 2013 ble det arrangert to uker med Fjellcamp Bleikvasslia, en frilufts leir for unger på

på mellomtrinnet. Totalt deltok 70 unger fra 11 av 18 kommuner på Helgelandland.

- Kirken har de siste årene hatt såkalte Klimakonfirmanter som forsker på Okstindbreens utvikling

Kommunens landbruksavdeling har i mange år jobbet målrettet for aktiv bevarelse av

av kulturlandskap og bygninger. Dette arbeidet ser man mange spor av i dalene rundt Okstindan.

- En egen bok om Okstindan er gitt ut og solgt i over 3.000 eksemplar. Ny utgave vurderes.

Hva gjøres parallelt med forstudiet og forprosjektet:

- Hemnes kommune vil tilby vertskapskurs/Ambassadørskole (kjørt i regi av Bolyst-prosjektet)

- lansering av kommunens Velkomstside (også med turistinfo) i mars 2014 (Bolyst-prosjektet)

- kommunen monterer to webcamera med Okstindutsikt og overfører dette via sine nettsider

skilting av turløyper i Okstindområdet og 18 informasjonstavler ved innfallsportene (Hemnes

es Turistforening og Polarsirkelen Friluftsråd)

trykking av et Okstindkart, hvor baksiden vil inneholde historiene om bl.a. Klemet og Rabot (i
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(i samarbeid med partnere)

- trykking av Profilbrosjyre som vil henvise til kommunens Velkomstside (Hemnes Reiseliv)

Konseptutvikling av Villmarksveien, et alternativ til E6 fra Majavatn via Børgefjell, Røssvatnet og ned

ed til Korgen (Helgeland Reiseliv i samarbeid med Grane, Hattfjelldal og Hemnes).

- Lansering av www.rabothytta.no på fransk rundt nyttår 2013/2014 (Hemnes Turistforening)

utarbeiding av kommunedelplan for fjellområdet ved Røssvatnet med tanke på hytteanlegg og

og turistanlegg

storstilt åpning av Rabothytta med egenkomponert Okstindmusikk (av ordfører og komponist Kjell

ll Joar Petersen-Øverleir)

pressetur til Okstindområdet i forbindelse med åpningen av Rabothytta. Gjennomføres i samarbeid

id med Helgeland Reiseliv, Nord-Norsk Reiseliv og Innovasjon Norge.

Noen tanker om hva vi kan jobbe med i hovedprosjektet:

- utarbeide et profilprogram for parken og en egen webside

- produktutvikling: gårdsturisme, overnatting, lokal mat, opplevelser, m.m

- lage lokalt Okstindøl med urter fra Parken – lages av det lokale bryggeriet «Hemnes Mikrobryggeri»

- utvikle tilbudet om guidede turer både på breen og på Oksskolten, og også tilby tematurer

- legge til rette for formidling av Sør-Samisk kultur med base i Okstindan

øke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og

og videreutvikle gjennom arrangement for skole og allmennheten.

- utnytte potensialet i elvene bedre, også utenom lakse- og ørretfiske

- mer kunst i parken – skape attraksjoner i samarbeid med kunstmiljøet i kommunen og NOMAD

utnytte den sterke båtbygger tradisjonen i kommunen. Bl.a. er en kopi av Leif Eriksons vikingeskip

ip laget i Leirskardalen og seilt over til USA hvor det nå står i sin egen park i Duluth: Leif Erickson

park.

10 klassetrinn – 10 topper: alle 1.klassene i kommunen samles en gang hvert år og går opp til

il 1.klasse toppen, alle 2.klassene samles og går til 2.klassetoppen osv. Slik får alle elevene i

kommunen treffes minst en gang i året og de blir kjent med 10 av turmålene/toppene i

Okstindområdet og kommunen for øvrig. Turene blir også en arena for læring om bl.a.

klimapåvirkning, flora, fauna, geografi, landskapsforming m.m.

- knytte Hemnes Jazzfestival opp mot parken – fjellkonsert på Rabothytta?

- breforskning inn i skolene, fra grunnskole til universitet – samarbeide med forskningsmiljø

- bedre tilrettelegging av jettegrytene

- jobbe fram et Triatlon: sykle Villmarksveien, svømme i Røssvatnet, springe i Okstindan

- knytte Nordlandsleden tettere til eksisterende løyper i Okstindan og utvikle tilbudet om «lett sekk»

(se vedlegg)

- … uante muligheter – som vi gleder oss til å kartlegge i forprosjektet

Prosjektmål

1) Gjennomføre en forstudie og et forprosjekt og klargjøre til et hovedprosjekt, i tråd med

retningslinjene for godkjenningsprosessen til Norske Parker:

 

Mål for forstudiet er å gjøre en grundig analyse av parkområdet og skape lokal mobilisering,

bevisstgjøring og entusiasme i parkprosjektet før man sender søknad til Norske Parker om
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parkkandidatstatus.

Mål for forprosjektet er å produsere en parkplan som grunnlag for en parkavtale og klargjøre for et

hovedprosjekt hvor man kan implementere de første tiltakene for å bli medlem av Norske Parker.

Markedsundersøkelsen har som mål å få tilbakemeldinger fra brukere av området, som kan gi innspill

til videre utvikling av parken.

Forstudiet og forprosjektet skal legge til rette for fremtidig, langsiktig økonomisk-, kulturell-,

miljømessig- og sosial verdiskapning, men vil forhåpentligvis allerede bidra til optimisme,

entusiasme, samhandling og verdiskapning fra dag 1.

Måloppnåelse vil være det lokale engasjementet i prosjektet, samt at Okstindan natur og kulturpark

får status som parkkandidat og gjennomfører utformingen av en Parkplan.

2) Studieturer til andre Parker i Norge og i Frankrike for prosjektleder og andre sentrale aktører

Mål: Lære og bli inspirert av tidligere arbeid gjort av andre parkkandidater og parker i Norge. Skape

nettverk og opparbeide seg kompetanse. Utveksle erfaring med andre parker på Helgeland for å se

hvordan vi best kan samarbeide. Bli inspirert av parker i Frankrike med lang erfaring, og på sikt

opparbeide vennskapssamarbeid med den franske naturparken Parc naturel régional du Morvan som

ligger i det franske «fylket» Nièvre hvor Charles Rabots fødeby Nevers er fylkeshovedsted. Dette vil

kunne føre til at vi får økt besøk fra Frankrike til vår park, noe som skaper økonomisk verdiskapning,

men også kulturell og sosial verdiskapning ved at man knytter til seg et internasjonalt miljø og får

større forståelse og stolthet for det unike vi har å tilby. Den miljømessige verdiskapningen vil komme

som en følge av at store selskap som Statkraft via økt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og

stolthet for den lokale naturen, får et ekstra press på seg til å ta godt vare på områdene de opererer

i.

3) Utvikling av Prosjekt Fjellgalleri – et forprosjekt

Mål: Få til økt samarbeid mellom kulturnæringsaktørene, lokale håndtverkere, skolene, frivillige og

Turistforeningen. Utarbeide en prosjektbeskrivelse som klargjør for oppstart av Prosjekt Fjellgalleri,

med mål om å gi turistforeningshyttene et spennende lokalt særpreg som igjen skaper interesse for

lokal kultur og gir økt økonomisk verdiskapning for kulturnæring og reiselivsnæring.

Kjøre workshops i skolene med mål om å lære barn og unge om det unike Okstindområdet og

inspirere til kreative uttrykk som kan utsmykke turistforeningshyttene. Dette vil igjen øke barnas

kjennskap og interesse for Okstindan og hyttene og forhåpentligvis inspirere til at de bruker naturen

og hyttene på fritiden. Flotte hytter med lokal snert vil føre til økt kulturmessig verdiskapning og

forhåpentligvis økt bruk, som igjen bidrar til sosial verdiskapning.

Måloppnåelse regnes ut fra engasjement og konkrete planer for igangsetting av Prosjekt Fjellgalleri 

og konkrete resultat i form av «kunstverk» fra skolene.

Forankring

Formannskap og kommunestyre i Hemnes kommune er orientert om planene rundt «Topp

opplevelser i Nord! Okstindan natur- og kulturpark» og er positive til et slikt prosjekt. Ordfører,

næringsrådgiver og bygdeutvikler deltok den 16. og 17. september på Parkmøtet i Mosjøen og
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etablerte her kontakt med andre aktører i Park-nettverket.

Hemnes kommune vedtok høsten 2013 «Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013 – 2025»

(se vedlagt dokument).«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 er pr. dags dato ute til høring. Næringsstrategien har

et eget punkt om Reiseliv, der det under «Aktuelle reiselivssatsinger» bl.a. står at man skal utvikle og

markedsføre Okstindområdet. Se vedlagt dokument «Næringsstrategier for Hemnes Kommune 2013

2023».

Hemnes kommune fikk i juni 2013 tildelt Bolystmidler til prosjektet «Bygda mi – kommunen vår», og

disse midlene skal bl.a. brukes til å etablere en «Besøksside» på Internet og til en

«Ambassadørskole» som bl.a. har som mål å utdanne egne innbyggere og servicenæringen til å bli

gode på å ta i mot besøkende. Kommunens ordfører, bygdeutvikler, rådmann og ass. rådmann deltok

i 2012/2013 på Omdømmeskolen, og omdømmearbeidet i kommunen er også en del av tiltakene i

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

med dette arbeidet.

Det er etablert kontakt med Distriktssenteret i Sandnessjøen v/ Bjørn Richard Jensen, med Nordland

Fylkeskommune v/ Kai Erik Breivoll og med Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup.

Oppfølgingsmøter vil bli holdt utover høsten 2013.

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

Hemnes kommune arrangerte den 10. september 2013 et møte for sentrale aktører i 

Okstindområdet, der Ellen Schjølberg fra Vefsna Regionalpark orienterte om Park-konseptet og 

Norske Parker. Det var i overkant av tjue fremmøtte, se vedlagt referat, og alle var positive til at man 

setter i gang et forprosjekt med mål om å etablere Okstindan natur- og kulturpark.  (Se vedlegg)

Prosjektorganisering

Hemnes kommune stiller seg bak forstudiet og forprosjektet, som er forankret politisk og

administrativt. Kommunen bidrar til nødvendige personalressurser og de stipuleres i første omgang

til tilsvarende en 50% stilling over en ettårsperiode. Kommunen er innstilt på å videreføre

prosjektansvaret hvis man kommer i mål med forprosjektet og blir tatt opp som Parkkandidat.

I tillegg til landbrukssjef, næringsrådgiver og leder for kulturtjenesten, vil Bygdeutvikler i kommunen

være sentral i forstudiet og forprosjektet. Bygdeutvikler er reiselivsutdannet og har jobbet for

Nortra/Norges Turistråd/Innovasjon Norge i Frankrike i 12 år. Ordfører stiller seg også veldig positiv

til prosjektet og vil med sin bakgrunn som profesjonell musiker og komponist spesielt bidra til å

profilere det kreative aspektet ved parken.

 

Hemnes Turistforening ved leder Svein Arne Brygfjeld har bidratt i søkeprosessen og stiller seg 
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positive til å bidra videre i forstudie og forprosjektet. I forstudiet og forprosjektet vil vi også jobbe 

tett med andre sentrale aktører i parken, men det er ikke nedsatt en fast prosjektgruppe enda.

Samarbeidspartnere

Vi skal bruke forstudiet og forprosjektet til å jobbe fram et samarbeid med en del viktige aktører

innen næringsliv og frivillig arbeid.  Noen aktører det allerede er etablert kontakt med er Statskog,

Distriktssenteret, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Hemnes Turistforening, Polarsirkelen Friluftsråd,

Helgeland Museum avdeling Hemnes, Helgeland Reiseliv, Hemnes Reiseliv, Klemetspelet, Brygfjell

Gård og NOMAD. Alle disse har gitt positive innspill til å bidra i et forstudie og et forprosjekt (se

vedlagte dokument med tilbakemelding fra noen av disse). Rana Spesialsport som i en årrekke har

tilbudt breturer i Okstindan, stiller seg også veldig positive til prosjektet.

 

Det vurderes å søke midler fra Statskogordningen i forbindelse med kartproduksjon, siden Statskog 

er grunneier i store deler av Okstindan.

Aktiviteter

1) Gjennomføre en forstudie og et forprosjekt og klargjøre til et hovedprosjekt, i tråd med

retningslinjene for godkjenningsprosessen til Norske Parker:

(pkt. 4, side 10: http://parknytt.files.wordpress.com/2012/08/norske-parker_lokalparker-og

regionalparker-i-norge_kriterier_290212.pdf).

Mobiliseringsfase og mulighetsstudie (forstudie)

En mulighetsstudie utarbeides etter nærmere retningslinjer. Prosjektet ønsker å motta veiledning fra

Norske Parker. Det er ønskelig at en representant fra Norske Parker kommer til oss for å orientere

kommunestyret om Norske Parker og for å delta på et åpent Parkmøte.

Mulighetsstudien inkluderer bl.a.følgende:

-Definering av parkområdet.

-Bakgrunn for prosjektet

-Natur og kulturverdier gjennom en landskapsanalyse

-Sosioøkonomisk situasjon

-Sentrale aktører og org.

-Arealplanlegging i forhold til området

-Markedssituasjon for produkter og opplevelser

-SWOT analyse

-Evaluering av lokal deltagelse

-Budsjett og finansiering

 

Park-kandidat og prosjektfase (forprosjekt)

En parkplan utformes, samt strategier for det videre arbeidet. Felles mål for parker og egne mål

utvikles. Som et ledd i arbeidet med strategier, er det ønskelig å kjøre en spørreundersøkelse mot

tilreisende som bruker området. Denne vil bli gjennomført som en del av forprosjektet i løpet av juli

og august, og danner grunnlag for videre planer i hovedprosjektet.

 

2) Studieturer til andre Parker i Norge for prosjektleder og andre sentrale aktører

Det er ønskelig med tre typer studietur for prosjektleder og andre sentrale aktører i parkprosjektet:
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a) Til Tjøtta og Vefsna Regionalpark for å se hvordan de har arbeidet med Parkkonseptet i første fase.

b) Til en av de etablerte parkene i Norge.

c) Til en eller to av de etablerte parkene i Frankrike og/eller Sveits. Vi ønsker å besøke den franske

naturparken Parc naturel régional du Morvan, og vil i samarbeid med Norske Parker finne fram til en

annen, litt mindre park som har en del likhetstrekk med Okstindan natur- og kulturpark.

3) Utvikling av Prosjekt Fjellgalleri

Kulturnæringsaktørene, lokale håndverkere og Turistforeningen skal sammen utarbeide en

prosjektbeskrivelse som beskriver hvordan man skal jobbe i prosjektet og klargjør for oppstart av

Prosjekt Fjellgalleri. Framdriftsplan, ansvar og budsjett skal inkluderes.

Lokale kulturaktører skal i samarbeid med frivillige frilufts entusiaster som har god kjennskap til

Okstindan og breen, kjøre workshops i skolene med mål om å lære barn og unge om det unike

Okstindområdet og inspirere til kreative uttrykk som kan utsmykke turistforeningshyttene.

Målgruppe: Kunstnere og kulturnæringsaktører i kommunen, samt skoleelever på mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet

Målgrupper

I mulighetsstudiet og forprosjektet vil det være utstrakt møtevirksomhet og oppsøkende virksomhet

blant mulige aktører som på ett eller annet vis kan bidra i prosjektet «Topp opplevelser i Nord!

Okstindan natur- og kulturpark.» Hovedsakelig vil aktører innenfor parkområdet og randsonen (dvs.

resten av kommunen) bli behørlig hørt og kartlagt, men det vil også være fokus på aktører utenom

kommunen som har interesse av å bidra.

 

Målgruppe for studieturene er prosjektleder, kommune-administrasjonen, sentrale politikere og

sentrale og næringsaktører og andre aktører i utviklingen av parken.

 

Målgruppe for forprosjektet til Prosjekt Fjellgalleri er kunstnere og kulturnæringsaktører i 

kommunen, samt skoleelever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Resultat

Resultatet av forstudiet vil bli at vi har fått med oss et stort nok antall aktører til å jobbe videre med

parkkonseptet og at vi har tilegnet oss tilstrekkelig med kunnskap om Park-arbeid til at vi kan levere

en konkret søknad til Norske Parker om å få parkkandidatstatus.

 

Resultatet av forprosjektet vil bli at vi har fått utarbeidet en konkret parkplan med fremtidige mål og 

strategier. Denne sendes til Norske Parker hvor målet er å gå videre i godkjenningsprosessen og 

starte på etableringsfasen.

Effekter

Effekten av dette arbeidet, og av å bli parkkandidat, vil bli en økt bevissthet om området og hvilke

muligheter som ligger der. 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 kommunen med tanke på bosetting og næringsutvikling.
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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. Utbygging av småkraftverk og nye regler 

for scooterkjøring er sentrale tema som må tas opp i forstudiet.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Januar 2014 – oppstart forstudie, definering av arbeidsgruppe og valg av prosjektleder.

Januar 2014 – besøke Tjøtta og Vefsna Regionalpark

Januar 2014 – oppstart forprosjekt til Prosjekt Fjellgalleri

Februar 2014 – besøk av Norske Parker med informasjon for kommunestyret og i åpent Park-møte

April 2014 –avslutte forstudiet og sende søknad til Norske Parker om parkkandidatstatus

Mai 2014 – oppstart forprosjekt

Juni 2014 – deltagelse på Nordisk Parkmøte i Telemark og studietur til en av de etablerte norske

parkene

Juni 2014 –  studietur til franske/sveitsiske parker

Juli og august 2014 – gjennomføring av markedsundersøkelse

August 2014 – ferdigstilling av forprosjektet

September – søknad om verdiskapningsmidler til Hovedprosjekt

 

Parallelt har vi følgende milepæler:

Januar 2014 – lansering av www.rabothytta.no på fransk

Februar 2014 - oppstart Vertskapskurs/Ambassadørskole

Mars 2014 - lansering av kommunens Velkomstside på nett

Juni 2014 – ferdigstilling av Okstindkart

Juni 2014 – de første infotavlene settes opp ved innfallsportene til Okstindan

August/September 2014 – åpning av Rabothytta og pressetur til Okstindan

Kostnadsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Arbeidsinnsats fra aktører i 
prosjektet 70 000 70 000

Besøk fra Norske Parker 10 000 10 000

Deltagelse Nordisk 
Parkmøte 20 000 20 000

Diverse møteutgifter 50 000 50 000

Forprosjekt til Prosjekt 
Fjellgalleri 50 000 50 000

Prosjektleder i 50% stilling 300 000 300 000

Studieturer til andre 
Parkprosjekt 200 000 200 000

Sum kostnad 700 000 700 000

Finansieringsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM
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Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Arbeidsinnsats fra aktører i 
prosjektet 70 000 70 000

Hemnes kommune 245 000 245 000

Hemnes 
Turistforening/Indre 
Helgeland Regionråd 35 000 35 000

Kommunal- og 
regionaldepartementet 350 000 350 000

Sum finansiering 350 000 350 000 700 000

Geografi

1832-Hemnes

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Attestasjon vedr. Kunnskapssenteret med tema vann..jpg 818 832 19.09.2013

Brevariasjoner_Okstindbreen - Ottar 2007.pdf 942 401 19.09.2013

Foreløbig kartskisse Okstindan natur- og kulturpark.jpg 815 124 19.09.2013

Inderdalen - Oppgave HLB vår 2013.pdf 2 452 419 19.09.2013

Innspill fra aktører.doc 27 648 19.09.2013

Kommuneplanens Samfunnsdel_2013-2025.pdf 1 861 294 19.09.2013

NOMAD - presentation - norsk.pdf 12 061 380 19.09.2013

Nordlandsleden.pdf 2 142 059 19.09.2013

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2013 - 

høringsutkast.docx

76 685 19.09.2013

OPPSUMMERING AV ORIENTERINGSMØTE OM OKSTINDAN 

NATUR- OG KULTUR PARK.doc

47 616 19.09.2013

Prosjektoppgave Brygfjell Gård.pdf 608 883 19.09.2013

Tilbakemelding fra Klemetspelet.pdf 232 018 19.09.2013


