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Søknad

Søknadsnr. 2014-0099 Søknadsår 2014 Arkivsak

Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2014

Prosjektnavn Hovedprosjekt Okstindan natur- og kulturpark

Kort beskrivelse

Hovedprosjektet i Okstindan natur- og kulturpark har som mål å fortsette arbeidet med å legge til 

rette 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

Prosjektbeskrivelse

Okstindan natur- og kulturpark fikk høsten 2013 bevilget 350.000 kroner fra KRD til en forstudie og et

forprosjekt med oppstart i 2014. Parkarbeidet startet imidlertid allerede høsten 2013 og det er siden

da jobbet godt med prosjektet og mye kartlegging og mange mobiliserings- og forankringstiltak er

gjennomført. Når vi nå søker om midler, er det utfra vissheten om at interessen for Park som

arbeidsmåte er så stor lokalt, og får så positiv mottagelse regionalt, at vi ønsker å legge til rette for en

videreføring av prosjektet med oppstart av et hovedprosjekt i 2015.

Parallelt med Parkprosessen kjøres det i 2014 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 kommune og etter hvert også de andre kommunene på Indre Helgeland, og vi ser på dette som

en spennende arena for å samarbeide om utvikling av regionale tilbud med tilknytning til parken.

Mulig utvidelse av Parkgrensene til å omfatte flere av nabokommunene vil også bli belyst.

Vi har allerede innledet et samarbeid med Vefsna Regionalpark og Tjøtta-Alstahaug landskapspark, se

vedlagt samarbeidsavtale.

Forprosjektet for Okstindan natur- og kulturpark vil bli avsluttet i.l.a. 2014. Parkplanen som blir

utarbeidet der vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med en Parkavtale i hovedprosjektet. Se

vedlegg for gjennomførte Park-tiltak hittil, samt milepælsplan for det videre arbeidet i forprosjektet.

Tiltakene vi søker om beskrives nærmere nedenfor og under Aktiviteter.

1) Prosjektledelse

For å sikre en god videreføring av arbeidet med Okstindan natur- og kulturpark etter at forprosjektet

er gjennomført i 2014, er det ønskelig å ansette en egen prosjektleder i 50% stilling i en toårsperiode.

Denne prosjektlederen vil, sammen med personalressurser i Hemnes kommune og en valgt

styringsgruppe, få hovedansvaret for det videre parkarbeidet

2) Merkevarebygging

For å kunne få en god prosess med å synliggjøre og kommunisere ut tilbudene og mulighetene i
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Okstindan natur- og kulturpark, er det ønskelig å utarbeide et eget profilprogram tidlig i

hovedprosjektfasen. Så fort profilprogrammet er på plass, vil det bli utviklet en egen hjemmeside og

aktørene i parken vil bli oppfordret til å bruke den felles profilen, såfremt de innfrir parkens krav til

kvalitet. Det søkes derfor om midler til å få utarbeidet et profilprogram, samt en oppbygging av

parkens hjemmeside og oversettelse av innhold til engelsk, tysk og fransk.

3) Oppfølging av tiltak mot det franske markedet

Okstindan natur- og kulturpark har en helt spesiell link mot Frankrike, i.o.m.  at et av "fyrtårnene" i

parken, turistforeningshytta Rabothytta, er oppkalt etter franskmannen Charles Rabot, som bl.a. var

breforsker og god venn av Fridtjof Nansen. Kontakter mot den Franske Ambassaden, Rabots fødeby,

Parc Regional et naturel de Morvan og Innovasjon Norge i Frankrike er allerede etablert.

I Hovedprosjektet ønsker vi å fokusere enda sterkere på linken mot Frankrike. Vi søker om støtte til to

delprosjekt:

a) Profilert fransk fotograf til parken, noe som vil resultere i presseomtale i Frankrike og spennende

bildemateriale til profilering.

b) Utvikling av konkrete produktpakker som vil bli markedsført via  Innovasjon Norge i Paris, samt via

aktiv deltagelse på de to største vandremessene i Frankrike. På messene vil det også være mulig å

distribuere en generell brosjyre med informasjon om andre parker i Norske Parker systemet.

4) Tilrettelegging av kompetansetiltak for skolene ved aktiv bruk av parkens unike ressurser.

Okstindområdet er en unik læringsarena for alt som har med bre og vannkraft å gjøre. Det er ønskelig

å sette ned en faggruppe bestående av utdanningsinstitusjoner, pedagoger, næringsliv,

forskningsmiljø og ressurspersoner fra Nordland Fylke for å kartlegge mulighetsrommet og utarbeide

pedagogiske opplegg rettet mot skolene på hele Helgeland/Nordland, men også i et mindre omfang

mot lokalbefolkning og tilreisende. Okstindområdet har Nord-Norges høyeste fjell, Norges eldste bre

og Norges neste største innsjø, i tillegg til spennende jettegryter og grotter. Statkraft har driftssentral

og avdelingskontor i Korgen og driver med storstilt fornyelse og utvidelse av Røssåga-anleggene

lokalt, noe som vil gi topp moderne kraftanlegg. Hemnes kommune, og andre aktører i regionen,

jobber med utredningen av et "Kunnskapssenter med tema vann" som skal plasseres i Korgen, og

hvor målgruppen bl.a. er både grunnskole og videregående skole. Samtidig kan dette være et godt

tilbud til Campus Helgeland som har utvidet sitt studietilbud til å omfatte Ingeniørutdanning.

Rabothytta har kapasitet til å ta imot en hel skoleklasse for overnatting, på 1.200 m.o.h., rett ved

brekanten, og har mye interessant historie knyttet til seg. Alle disse faktorene gjør området unikt som

læringsarena for alt som har med bre og vannkraft å gjøre.

5) Oppstartstiltak for utvikling tufta på stedsegne ressurser

Vi har mange ildsjeler med kreative idéer til hvordan man kan løfte fram særegenheter ved området.

Prosjektet ønsker å kunne bidra med drahjelp til disse og gi dem mulighet til å dra på studieturer, få

hjelp av eksterne ressurspersoner, kjøre gruppemøter, delta på kurs i prosjektledelse m.m. Målet er at

hver enkelt gruppe, i tillegg til dugnadsinnsats, etter hvert skal finne ekstern finansiering gjennom

lokalt næringsliv eller det offentlige støtteapparatet.

Noen stedsegne prosjekt som er aktuelle å dra i gang og gi starthjelp til er følgende:

a) Hvordan kan man formidle og skape næring tuftet på de rike båtbyggertradisjonene i parken,

tradisjoner som står så sterkt at de æres med et båtklammer i kommunevåpenet? Kan man på noe vis

utnytte det faktum at en kopi av Leif Eriksons vikingeskip ble bygd rett under Okstindan, seilte til USA i



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

1926 og nå er utstilt i «Leif Erikson vikingship parc» i Duluth?

b) Hvordan kan landbruksnæringen være en ressurs i parken? Hemnes kommune er en stor

landbrukskommune. Hvordan utvikle lokalmat, gårdsovernatting og andre gårdsopplevelser for å

berike totalopplevelsen i Okstindan natur- og kulturpark?

c) Hvordan kan man utnytte de naturgitte forutsetningene i parken for å skape aktivitet og næring

rundt idrett og friluftsliv? Kan f.eks. fem små idrettslag forenes om å skape en event av nasjonalt

format?

d) Hvordan kan man, med tanke på å skape aktivitet og næring, utnytte det faktum at det i Okstindan

natur- og kulturpark er et usedvanlig rikt kunst-, kultur- og musikk liv, bestående av profesjonelle så

vel som amatører? Hvordan kan de sette sin farge på parken?

6) Tilretteleggingsplan for innfallsportene til Okstindan

For å kunne ta godt i mot den allerede økende tilstrømmingen av lokalbefolkning og tilreisende til

Okstindområdet, søkes det om støtte til et forprosjekt der man ser på tilrettelegging av infrastruktur

ved innfallsportene (veistandard, trafikksikkerhet på gårdstun, skilting, parkering og

sanitærforhold/avfallshåndtering). Gjennom Okstindan natur- og kulturpark, er det ønskelig å

etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe for å få til en god prosess rundt dette. Mulige deltagere er

grunneiere, beitenæringa, lokallag, Turistforeningen, kommersielle interesser, Friluftsrådet, Statkraft

og Kommunen og Fylkeskommunen.  Det vil bli søkt om midler fra andre instanser for å finansiere

tilretteleggingen. Utarbeiding av en tur-app etter modell fra Norske Parker inngår i dette prosjektet.

I løpet av forstudiet vil det, for flere av tiltakene, bli jobbet med å få et enda tettere samarbeid med 

Friluftsrådet, Helgeland Reiseliv, Distriktssenteret, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon 

Norge, samt andre instanser. Dette med tanke på forankring og styrking av prosessene både med 

kompetanse og midler.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Hemnes Kommune
Org.nr:846316442

Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

-

Kontakt-
person 

Marit Valla Sentrumsveien 1
8646  KORGEN

95476544

Prosjekt-
leder

Marit Valla Sentrumsveien 1
8646  KORGEN

95476544

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Hemnes kommune søkte på verdiskapningsmidler for utvikling av regionale og lokale parker høsten 

2013 og fikk innvilget 350.000 kr.

Spesifikasjon

Bakgrunn

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

Okstindan. Her finner man vakkert, vilt og 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
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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.

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 vi ønsker å

legge til rette for en videreføring av prosjektet med oppstart av et hovedprosjekt i 2015.

Parallelt med Parkprosessen kjøres det i 2014 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 kommune

og etter hvert også de andre kommunene på Indre Helgeland, og vi ser på dette som en spennende

arena for å samarbeide om utvikling av regionale tilbud med tilknytning til parken. Mulig utvidelse av

Parkgrensene til å omfatte flere av nabokommunene vil også bli belyst.

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.

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.

Forstudiet for Okstindan natur- og kulturpark vil bli avsluttet i.l.a. våren 2014 og legge grunnlag for en

søknad til Norske Parker om å få Parkkandidatstatus. Deretter vil man i forprosjektet lage en Parkplan

som legger grunnlaget for det videre arbeidet med en Parkavtale i hovedprosjektet. Se vedlegg for

gjennomførte Park-tiltak hittil i forstudiet, samt milepælsplan for det videre arbeidet i forstudie og

forprosjektet.

I løpet av forstudiet vil det, for flere av tiltakene, bli jobbet med å få et enda tettere samarbeid med 

Friluftsrådet, Helgeland Reiseliv, Distriktssenteret, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon 

Norge, samt andre instanser. Dette med tanke på forankring og styrking av prosessene både med 
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kompetanse og midler.

Prosjektmål

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 på Indre Helgeland er stolt av å identifisere seg

med, og som man som innbygger i regionen er stolt av å ha i nærområdet! Kunst og kultur skal også

være en sentral del av parken.

Hovedmålet med Hovedprosjektet er å produsere en parkavtale og etablere parkorganisasjonen,

samt å søke om godkjenning fra Norske Parker. Et bevis på at vi har nådd dette målet er at vi kan vise

til følgende elementer:

En parkavtale for parken og en søknad om godkjenning til Norske Parker som inneholder:

a)en beskrivelse av det arbeid som ligger til grunn for å etablere en lokal eller regional park etter

nærmere retningslinjer fra parkenes felles organisasjon

b)et dokument som bekrefter organiseringsform og finansiering

c)en parkavtale (charter), en parkplan, inkl. en årlig handlingsplan, som retter seg etter kriteriene for

lokale og regionale parker

Mål for de konkrete prosjektene det søkes om støtte til i denne omgang er:

1) Prosjektledelse

Sammen med personalressurser i Hemnes kommune og en valgt styringsgruppe, skal prosjektlederen

sørge for at man når de fastsatte målene i hovedprosjektet, bl.a. opprette en hjemmeside, sørge for

godt samarbeid og forankring i parken,  produsere en parkavtale, etablere parkorganisasjonen og

søke om endelig godkjenning fra Norske Parker.

2) Merkevarebygging

Målet med merkevarebygging er økt synlighet for alle aktørene i parken, noe som bl.a. legger et

bedre grunnlag for næringsvirksomhet pga. økt tilstrømming til området/økt reiselivsvirksomhet. Det

er også et mål å skape stolthet over og tilhørighet til området. Dette gjør vi ved å lage et

profilprogram som aktørene i Parken ønsker å bruke og identifisere seg med, og som blir et symbol på

de kvalitetskravene Parken setter seg. Gjennom denne profilen og via en godt utviklet hjemmeside

som markedsføres aktivt, skal aktørene bli mer synlige, mer attraktive og lettere å finne fram til. Slik

vil selv små aktører kunne nå ut til et større publikum. Profilprogrammet utarbeides i.l.a. 2015 og

hjemmesiden vil være operativ senest fra 2016, både på norsk, engelsk, tysk og fransk.

I forprosjektet vil det bli arrangert en studietur til Valdres Regionalpark som har jobbet godt med

merkevarebygging, samt til Nærøyfjorden verdsarvpark, som har gjort et godt arbeid med

Interpretasjon/stedsformidling.  Dette vil være et godt grunnlag for prosjektgruppa i Okstindan natur

og kulturpark for å kunne jobbe målretta med merkevarebygging.

3) Oppfølging av tiltak mot det franske markedet

Målet er at flere franskmenn skal få opp øynene for mulighetene til natur- og kulturopplevelser i

Okstindområdet og på Helgeland for øvrig, og derfor ønske å legge ferien sin til vårt område.

Dette oppnår vi ved å fortsette det gode grunnarbeidet som er gjort for å utnytte potensialet ved den
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unike linken Okstindan natur- og kulturpark har til Frankrike pga. Rabothytta.

Vandring og aktive ferier er populært i Frankrike: nærmere 28 mill. går på tur når de er på ferie, 5

mill. er veldig aktive og går på lange turer og 3,4 mill. driver med vandring i fjellet (tall fra Innovasjon

Norge Paris, våren 2013). Potensialet er derfor stort!

Konkrete mål for de to delprosjektene det søkes støtte til er:

a) Å få flere fine medieoppslag og fotoreportasjer i fransk presse, samt å få profesjonelle bilder fra

Okstindan natur- og kulturpark til fri disposisjon for alle som ønsker å markedsføre Parken og

innlandet på Helgeland. Å få opp øynene for konseptet Norske Parker hos en av de beste franske

naturfotografene, med håp om at han ønsker et fortsatt samarbeid også med andre parker.  Mål om

at pressebesøket må finne sted enten sommeren/høsten 2014 eller sommeren/høsten 2015.

b) Å samle næringen til å utarbeide en folder med to konkrete, bookbare, produktpakker for

individuelle reisende med hovedaktiviteter i Okstindan natur- og kulturpark, og å markedsføre disse

på de to største vandremessene i Frankrike i mars 2015, samt i Innovasjon Norges nyhetsbrev til

publikum og presse. Minimum 500 foldere skal distribueres pr. messe. Distribusjon på messene av

brosjyremateriell med info om de andre Norske Parkene er også et mål.

4) Tilrettelegging av kompetansetiltak for skolene ved aktiv bruk av parkens unike ressurser

Målet er å legge tilrette for at parken kan brukes som en unik læringsarena for alt som har med bre

og vannkraft å gjøre. Med gode pedagogiske opplegg for skoleverket, fra barneskole til

universitetsnivå, men også for lokale og tilreisende, skal området bli attraktivt og interessant.

Spisskompetanse innen forskning vil bli involvert i dette prosjektet.

Det blir utarbeidet konkrete undervisningsopplegg og tema-hefter (f.eks. ett om bre og ett om

vannkraft), og også en langsiktig plan for hvordan områdets ressurser kan brukes som læringsarena.

Det skal også jobbes med hvordan man utvikler og finansierer gode pedagogiske opplegg.

I en lokal kontekst vil en slik prosess være med på å skape økt stolthet og bedre kjennskap og

tilknytning til sitt eget område. Dette kan generere økt bolyst og bidra til at ungdom ser muligheter i

sitt eget nærområde.

5) Oppstartstiltak for utvikling tufta på stedsegne ressurser

Målet med dette prosjektet er å hjelpe ildsjeler og ressurspersoner til å komme i gang med å realisere

prosjekter de brenner for.  Ved å kunne bidra med drahjelp og gi dem mulighet til å dra på eventuelle

studieturer, få hjelp av eksterne ressurspersoner, kjøre gruppemøter, delta på kurs i prosjektledelse

m.m., skal hver enkelt gruppe bli så motivert at de, i tillegg til dugnadsinnsats, etter hvert skal finne

ekstern finansiering gjennom lokalt næringsliv eller det offentlige støtteapparatet for å realisere sine

ideer. Det langsiktige målet er at det skal bli næring av dette arbeidet og at det skal bidra til å

fremheve det stedsegne ved området og berike opplevelsen i Okstindan natur- og kulturpark. I første

omgang er det særlig prosjekter med relasjon til båtbyggertradisjoner,

landbruk/mat/gårdsturisme, friluftsliv/idrett og kultur som vil bli prioritert.

6) Tilretteleggingsplan for innfallsportene til Okstindan

Målet med dette prosjektet er å legge til rette for en gjennomtenkt/helhetlig utvikling av

innfallsportene til Okstindan slik at brukerne av området finner det som forventes av infrastruktur, og

at grunneierne skal være trygge på at deres behov blir ivaretatt.
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Utarbeiding av en tur-app etter modell fra Norske Parker er også et mål, med tanke på å kunne 

veilede og informere besøkende i området.

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 løpet av våren 2014 i tillegg 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

senest 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.

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 og på Hamar i mars 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 og med Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup.

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

Prosjektorganisering

Det er nedsatt en egen Parkprosjektgruppe bestående av 15 personer. Denne gruppa vil, i perioden

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

kommune.

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 i 50% stilling. Hemnes kommune vil også i 
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Hovedprosjektfasen stille med betydelige personalressurser.

Samarbeidspartnere

Distriktssenteret, Nordland Fylke, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, kommunene i Indre Helgeland 

Regionråd via Byregionsatsingen, Statskog, Polarsirkelen Friluftsråd, Helgeland Reiseliv, Vefsna 

Regionalpark, Tjøtta-Alstahaug landskapspark

Aktiviteter

1)    Prosjektledelse

Sammen med personalressurser i Hemnes kommune og en valgt styringsgruppe, vil en prosjektleder i

50% stilling få hovedansvaret for det videre parkarbeidet. Dette omfatter bl.a. samarbeid og

forankring i parken, utarbeiding av en parkavtale, etablering av parkorganisasjonen og utforming av

en søknad om endelig godkjenning fra Norske Parker. Prosjektlederen vil også få ansvar for praktiske

oppgaver som drifting av parkens hjemmeside. Hemnes kommune stiller personalressurser

tilsvarende 45% stilling til rådighet for Park-arbeidet, bl.a. gjennom Bygdeutvikler, Landbruksansvarlig,

Næringsansvarlig og Ordfører.

2)    Merkevarebygging

Det vil bli utarbeidet et eget profilprogram allerede tidlig i hovedprosjektfasen. Så fort

profilprogrammet er på plass, vil det bli utviklet en egen hjemmeside og aktørene i parken vil bli

oppfordret til å bruke den felles profilen, såfremt de innfrir parkens krav til kvalitet. Hovedinnholdet

på hjemmesiden vil bli oversatt til engelsk, tysk og fransk.

3)    Oppfølging av tiltak mot det franske markedet

Det vil etter hvert bli utarbeidet en markedsplan for parken. Vi kommer nok i første omgang til å

bruke de kanalene vi har gjennom kommunens deltagelse i Helgeland Reiseliv, hvor det nå er et økt

fokus på å profilere og utvikle de indre delene av Helgeland. Siden Okstindan natur- og kulturpark har

en helt spesiell tilknytning til Frankrike via Rabothytta og Rabotbreen, ønsker vi at markedsarbeidet

vårt i litt større grad omfatte aktiviteter mot dette markedet.

Det er foreløpig planlagt to aktiviteter:

a) Besøk av en av Europas beste naturfotografer, journalisten Fabrice Milochau

(www.fabrice-milochau.eu, http://milochau-art.waibe.fr/) med fokus på å vise fram innholdet i

Okstindan natur- og kulturpark, enten sommeren 2014 eller 2015.

Her dekker Innovasjon Norge flyreisen t/r Frankrike – Norge, mens lokale næringsaktører dekker store

deler av kostnader ved oppholdet og tar seg av fotografen underveis.

Milochau jobber bl.a. ofte med det anerkjente magasinet Terre Sauvage, www.terre-sauvage.com, og

vil snart få egen rubrikk i et fotomagasin. I tillegg vil Okstindan natur- og kulturpark kostnadsfritt få

tilgang til hans unike bildemateriale fra besøket, noe som igjen vil kunne bli delt med Helgeland

Reiseliv og Nord Norsk Reiseliv og styrke profileringen av hele området.

Milochau har tidligere vært på reiser på Helgeland og i Lofoten, og hans bilder har allerede prydet

mange brosjyrer herfra. Han arrangerer også fotosafari for franskmenn og vil kunne være en viktig

ressurs både for de andre parkene på Helgeland og for Norske Parker for øvrig.

b) Utarbeidelse, i samarbeid med lokal næring, av et konkret vandreprodukt med forslag til transport,

overnatting, guiding og opplevelser i Okstindan natur- og kulturpark. Rabothytta vil bli en av

attraksjonene og historien om Rabot vil bli fremhevet med tanke på å skape interesse i det franske
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markedet. Folderen vil bli oversatt til fransk og trykket i 2.000 ex. Bygdeutvikler i Hemnes, som

kjenner markedet og snakker fransk, vil delta på Innovasjon Norges stand på de to største

vandremessene i Frankrike, vandremessen i Lyon og Vandremessen Destination Nature i Paris i mars

2015. Innovasjon Norge vil i forkant omtale messedeltagerne i sine nyhetsbrev mot publikum, presse

og turoperatører. Det vil i tillegg være mulig å ha med brosjyrer som omtaler de andre norske parkene

og på den måten gjøre alle parkene kjent for det franske vandrepublikumet som kommer på

messene.

4)    Tilrettelegging av kompetansetiltak for skolene ved aktiv bruk av parkens unike ressurser

Parken legger til rette for at en faggruppe bestående av utdanningsinstitusjoner, pedagoger,

næringsliv, forskningsmiljø og ressurspersoner fra Nordland Fylke samles for å kartlegge

mulighetsrommet for læring om bre og vannressurser i Parken, med tanke på å utarbeide

pedagogiske opplegg rettet mot skolene på hele Helgeland/Nordland. Det er ønskelig å samle fagmiljø

og kompetente ressurser til to-tre samlinger. Gruppen skal sørge for utarbeidelse av

undervisningsopplegg og tema-hefter (f.eks. ett om bre og ett om vannkraft), men også en langsiktig

plan for hvordan områdets ressurser kan brukes som læringsarena og hvordan man utvikler og

finansierer gode pedagogiske opplegg. Det skal også utarbeides informasjon rettet mot

lokalbefolkningen generelt og mot tilreisende.

5)    Oppstartstiltak for utvikling tufta på stedsegne ressurser

Parken skal inspirere og bidra med drahjelp til ildsjeler og ressursgrupper som ønsker å skape aktivitet

og næringsvirksomhet rundt stedsegne tema som båtbyggertradisjoner,

landbruk/mat/gårdsovernatting, friluftsliv/idrett og kultur. Aktuelle tiltak som kan støttes er

oppstartsmøter, eventuelle studieturer, hjelp av eksterne ressurspersoner, møtevirksomhet, kurs i

prosjektledelse o.l. Målet er at hver enkelt gruppe, i tillegg til dugnadsinnsats, etter hvert skal finne

ekstern finansiering gjennom lokalt næringsliv eller det øvrige offentlige støtteapparatet.

6)    Tilretteleggingsplan for innfallsportene til Okstindan

Parken skal inspirere til og bidra med å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe for å få til en god

prosess rundt utviklingen av infrastruktur ved innfallsportene til Okstindan. Mulige deltagere kan

være både grunneiere, beitenæringa, lokallag, Turistforeningen, kommersielle interesser,

Friluftsrådet, Statkraft og Kommunen og Fylkeskommunen. Det vil bli arrangert utflukter til alle

innfallsportene for hele gruppa, sammen med eksterne ressurspersoner.

Elementer som skal vurderes er bl.a. veistandard, trafikksikkerhet på gårdstun, skilting, parkering og

sanitærforhold/avfallshåndtering. De kreative kreftene i kommunen vil også bli invitert til å komme

med forslag til utforming av elementer ved innfallsportene. Det vil, på grunnlag av den planen som

blir utarbeidet av gruppa,  bli søkt om midler fra andre instanser, bl.a. Nordland Fylke, Statskog,

Statkraft og Hemnes kommune for å finansiere tilretteleggingen.

Norske Parker er i ferd med å utarbeide en tur-app, og så snart denne er klar, ønsker Okstindan natur- 

og kulturpark å legge til tilgjengelig informasjon fra parken, for å sikre god informasjon om 

tilgjengelighet til og ut fra innfallsportene.

Målgrupper

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 
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en litt ekstra vekt på franskmenn.

Resultat

Resultatet av et gjennomført hovedprosjekt er at det er utformet en Parkavtale for Okstindan natur

og kulturpark, og at det blir sendt en søknad om godkjenning til Norske Parker med

a) en beskrivelse av det arbeid som ligger til grunn for å etablere parken etter nærmere retningslinjer

fra parkenes felles organisasjon

b)et dokument som bekrefter organiseringsform og finansiering

c)en parkavtale (charter),en parkplan, inkl. en årlig handlingsplan, som retter seg etter kriteriene for

lokale og regionale parker

Resultatet av de konkrete prosjektene det er søkt om her er:

1) Ansettelse av en prosjektmedarbeider som sørger for god fremdrift i Parkarbeidet

2) En profil aktørene kan enes om og være stolt av og en webside som bidrar til at aktørene i parken

blir mer synlige og får mer besøk/omsetning

3) Flotte mediaoppslag i fransk presse, som forhåpentligvis gjør at det kommer en økt tilstrømming av

franskmenn til området. Profesjonelt bildemateriale som bidrar til en bedre profilering av parken og

Helgeland. Økt fokus på Norske Parker blant vandresegmentet i Frankrike.

4) Gode pedagogiske opplegg for flere skoletrinn med fokus på læring ved studier av vann- og bre

ressursene i parken, noe som vil tiltrekke skoleklasser til området og gi økt omsetning for lokalt

næringsliv. God informasjon for andre tilreisende om vann og bre.

5) En oppblomstring av prosjekt basert på stedsegne ressurser, noe som vil føre til økt engasjement

og stolthet, samt etterhvert gi næringsmuligheter.

6) En god prosess med god dialog blant viktige aktører som må samarbeide for å legge tilrette for god 

infrastruktur ved innfallsportene til Okstindområdet, og dermed et godt resultat med god 

infrastrukturløsninger som gavner både lokalbefolkningen og tilreisende.

Effekter

Effekten av dette 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.

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.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Kostnadsplan

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
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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

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

Geografi

1832-Hemnes

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Milepælsplaner for Okstindan natur- og kulturpark, forprosjekt 

og forstudie.doc

  28 672 14.03.2014

Milepælsplaner for Okstindan natur- og kulturpark, 

hovedprosjekt.doc

  24 576 14.03.2014

Parkprosjektgruppa 2014.doc   36 864 14.03.2014

Samarbeidsavtale Helgelandsparker.pdf   365 783 14.03.2014

Tiltak i Osktindan natur- og kulturpark fra oppstartsmøtet i 

2013.doc

  26 112 14.03.2014


