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Kommune: Hemnes  

Prosjektnavn: Okstindan natur- og kulturpark. Hovedprosjekt 

Prosjektleder: 

 

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

Foruten denne perioden har Marit Valla hatt prosjektledelsen, 

sammen med et styre og innleide medarbeidere til diverse 

arrangement. 

 

 

Forankring av prosjektet 

(flere kryss er mulig) Er 

prosjektet et samarbeid av 

aktører: (Kryss av)  

 
 

 

a) Lokalt  X (næringsaktører/lag og foreninger i Parkområdet) 

b) Regionalt X (støttes av NFK, samarbeid med Syv Søstre Natur- 

og kulturpark (avviklet) og Vefsna Regionalpark) 

c) Nasjonalt X (samarbeider med KMD og 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 
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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 

 

Se vedlagt prosjektrapport med beskrivelse av hvert delprosjekt.  

 
 

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 X 

b) I noen grad  

c) I liten grad  

 

Prosjektet når i variert grad fram til målgruppene:  

Parkgruppen som ledet arbeidet i Forprosjektet og i første del av 

Hovedprosjektet, var sammensatt av aktører som på forskjellig vis 

hadde interesse av å bidra i parkarbeidet; representanter fra 

tradisjonelt næringsliv, reiseliv, kulturnæring, politikere, 

administrasjon og ildsjeler. Ranaregionens næringsforening, som 

representerer næringslivet i Hemnes, var også 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.  

Vi har hatt en aktiv dialog med både næringsliv og lag og 

foreninger for å få lokale aktører til å signere «Intensjonsavtaler 

om partnerskap». Pr. i dag er det 28 næringsaktører og 9 lag og 

foreninger som har signert avtale.  

Se oversikt på www.okstindan.net 

 

Vi har annonsert parkaktiviteter og parkmøter i lokalavisa, samt at 

det i forbindelse med Norsk Parkkonferansen ble laget en folder 

om Okstindan natur- og kulturpark som ble delt ut til alle 

husstandene i Hemnes kommune. Innbyggerne i Hemnes ble også 

invitert til å komme på markedet som ble arrangert i forbindelse 

med Parkrock under Parkkonferansen, for der å kunne treffe de 

andre parkene og høre hvordan de jobber.  

 

Med nytt kommunestyre og ny ordfører har det vært nødvendig å 

jobbe for å få fornyet tillit til Parkarbeidet og for å forankre 

planene politisk. Dette har vi bl.a. oppnådd ved å arrangere Norsk 

Park konferanse i Hemnes i juni 2017 og invitere hele 

Formannskapet til å delta på konferansen. Styreleder og 

prosjektleder har også deltatt på flere partigruppemøter, samt 

orientert om parkarbeidet i FSK og KST.  

 

Gjennom arbeidet rundt Teknogeek-arrangementet fikk vi jobbet 

sammen med ungdommer og skoleelever i kommunen og 

gjennomført tiltak som gjør at de ser verdien i parkarbeidet og har 

følt seg delaktige.  

http://www.okstindan.net/


 

Pga. deltagelse på de franske vandremessene i Paris og Lyon i 

2015, 2016 og 2017, 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 har gitt ut to bøker 

med bilder fra Hemnes som ligger til salg på nettstedet Blurb: 

http://www.blurb.fr/search/site_search?search=Hemnes  

Vi har ikke hatt aktivitet som har kunne måle om det faktisk er en 

økning i franske turister hos oss, men vet at det er en del 

franskmenn som besøker Rabothytta. 

 
 

Hvilke aktiviteter og tiltak er 

gjennomført?  
 

Se rapporter fra Forprosjektet for aktivitet der fra 2013 – 2016.  

 

AKTIVITETER RELATERT TIL HOVEDPROSJEKTET I 2014 

 

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 

 

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» 

http://www.blurb.fr/search/site_search?search=Hemnes


 

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      

 

 

 

 

 



AKTIVITETER RELATERT TIL HOVEDPROSJEKTET I 2016:  

 

14. januar         Møte hos Fylkesmannen i Nordland sammen med  

                         Syv Søstre Natur- og kulturpark og Vefsna  

                         Regionalpark 

 

26. januar          Møte for Styret og den opprinnelige Parkgruppa  

 

23. februar Parkstyremøte 

 

7. april  Parkstyremøte 

 

20. juni  Parkstyremøte 

 

12./13. august   Arctic Race of Norway i Hemnes/Korgfjellet 

                         Mange lokale aktører stilte opp med aktivitet. 

 

24. august Parkstyremøte 

 

13. september   Stormøte i Besøksforvaltningsprosjektet  

 

18.-22. oktober Studietur til Sveits og Frankrike i.f.m. Europarcs 

årlige konferanse. Fem deltagere fra ONK.  

Finansiert av Forprosjektet. 

 

31. oktober  Parkstyremøte 

 

3.- 4. november Møte i Norske Parker i Aurskog – Høland 

 

10. november Oppstartsmøte Idrett/Friluftsliv 

 

November         Fotograf Fabrice Milochau gir ut to bøker fra  

                          Hemnes, resultat av bl.a. presseturer i regi av ONK 

 

 

AKTIVITETER RELATERT TIL HOVEDPROSJEKTET I 2017:  

09. januar Parkstyremøte 

 

07. februar       Oppstartsmøte med Ungdomsrådet om Teknogeek 

 

16. februar        Friluftsmøte på Albertines Hus 

 

17. februar Deltagelse på «Fra ide til marked!» med Innovasjon  

             Norge på Væxt, Mo i Rana 

 

21. februar Deltagelse på Reiselivsarena Nordland, Bodø 

 

09. mars Møte om aktivitet ved andre innfallsporter enn  

                          Leirskardalen, Inderdalen Gård 

 



13. mars  Parkorientering på styremøte i Hemnes Bondelag 

 

20. mars Parkstyremøte  

 

23. mars Møte med kommunestyregruppa i Sp  

 

24. mars Næringslivslunsj med tema Park 

 

30. mars Deltagelse på «Samspill skaper vekst» – konferanse,    

             Mo i Rana  

 

05. april Møte med Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening 

 

06. april Oppfølgingsmøte til friluftsmøte, Hemnesberget 

 

06. april Besøksforvaltningsprosjektet: Møte med innbyggerne 

i Leirskardalen vedr. innbyggerinitiativ om 

forbedring av vei og begrensing i markedsføringen av 

Okstindan pga. økt trafikk i.f.m. Rabothytta. 

 

18. april Parkstyremøte 

 

27. april Deltagelse på møte om FoU-midler i det offentlige, 

arrangert av Kunnskapsparken Helgeland. 

 

28. april Møte med Kunnskapsparken Helgeland og Rana 

Utviklingsselskap om Teknogeek  

 

02. mai Møte med kommunestyregruppa i Ap og Sv. 

  

11. mai  Deltagelse på seminar om Allemannsretten, 

Oslo/skype 

 

Mai                   Konkurranse «Hemnes fineste lam» 

 

6. juni  Fulldistribusjon av infofolder om Park til alle 

husstander i Hemnes 

 

06. og 07. juni Arrangør av kurs i natur- og kulturformidling, 

Mileperlen, Hemnesberget 

 

08. og 09. juni Arrangør av Norsk Park-konferanse, marked og 

Parkrock 

 

12. og 13. juni Arrangør av kurs i bruk av viltvoksende planter i 

nærmiljøet, Inderdalen Gård 

 

20. juni  Partnermøte for alle som har signert intensjonsavtale 

 



15. august Deltagelse på temadag om finansiering av 

utviklingsprosjekter. Campus, Mo i Rana. 

Presentasjon av mulige finansieringskilder fra 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og NHO.  

 

22. august Møte i arrangørgruppa til Gründeruka Helgeland. 

Væxt, Mo i Rana. 

 

24. august Møte i Ressursgruppa for Gründeruka Helgeland. 

Campus, Mo i Rana. 

 

30./31. august Deltagelse på Drivkraft Helgeland med fokus på 

gründerskap og innovasjon.  Fru Haugans, Mosjøen 

 

05. september Parkstyremøte 

 

13. september  Reiselivstreff med Nordlandsforskning, Nordland 

Fylke og Kunnskapsparken Helgeland, Meyergården 

 

18. september  Deltagelse på styremøte i Norske Parker i Oslo  

 

19. september Parkpartnermøte på Mileperlen 

 

13. oktober  Arrangør av Teknogeek, Hemneshallen. 

 

27.oktober Rundtur med Helgeland Reiseliv til bedrifter i  

                          Hemnes 

 

7. november Møte med Nordland Fylke om utvikling på  

                          Hemnesberget og i Park 

 

7. november Møte i Bodø for prosjektledere innen landbruk og 

bygdeutvikling, sammen med Nordland Fylke, 

Fylkesmannen og flere 

 

13. og 14. nov.  Deltagelse på Parkmøte og styremøte i Norske  

                          Parker, Bondeheimen i Oslo. 

 

  

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/nasjonaltX  

e) Effekten kommer utenfor Norge X 

f) Vet ikke/ikke relevant  

 

Prosjektet har hatt effekt lokalt og i nabokommunene med det at 

folk søker samarbeid og danner nettverk under paraplyen 

Okstindan natur- og kulturpark. Arrangement startet i regi av 

Okstindan natur- og kulturpark har berørt flere kommuner både 



lokalt og nasjonalt (Gåsehudseminar, Formidlingskurs, Kurs i bruk 

av viltvoksende planter, Teknogeek, Norsk Park-konferanse) 

  

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 og 

2016 vært samarbeid over grensen til Sverige. Norsk Park-

konferanse i Hemnes i 2017 trakk også folk fra Sverige, Skottland 

og Island. 
 

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  

 

Vi håper at noen av våre mange aktiviteter kan gi ideer til andre 

parker, og særlig at vårt samarbeid med Innovasjon Norge 

internasjonalt, markedsføringsarbeidet retta mot Frankrike, og bruk 

av internasjonal fotograf for å få et bildegalleri, kan være til god 

inspirasjon for andre parker og for Norske Parker generelt.  

 

Hvordan jobber prosjektet med 

informasjonsarbeid?  

 

Gjennom fire godt annonserte Parkmøter i bygdene ble det helt i 

startfasen gitt utfyllende informasjon om hva Parkmodellen 

innebærer og om tankene bak Okstindan natur- og kulturpark.  

Det er blitt sendt ut pressemeldinger i forbindelse med innvilgede 

tilskudd, og det har gjennom hele perioden vært god dialog med 

lokalavisen «Avisa Hemnes» som har hatt flere artikler om 

Parkarbeidet. Også regionalavisa Rana Blad har skrevet en del om 

prosjektet. Kommunens hjemmeside har også vært benyttet.   

 

I februar 2016 ble 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. Denne har 

vi brukt aktivt også til informasjon om kurs og aktiviteter, samt at vi 

har lagt ut en oversikt over hvem som har signert Intensjonsavtale om 

partnerskap. Se www.okstindan.net 

 

I 2017 har vi benyttet oss av annonser i lokalavisa for å få 

oppmerksomhet rundt aktiviteter i regi av ONK, samt at vi lagde en 

informasjonsfolder som ble distribuert til alle husstander i Hemnes 

kommune i forkant av Norsk Parkkonferanse. Alle partnerne ble 

invitert til Park-konferansen og vi rigget en markedsplass slik at alle 

innbyggerne kunne treffe representanter fra de andre parkene.  

http://www.okstindan.net/


Vi har også stilt opp på møter i politiske parti og hos lag for 

foreninger for å orientere om parkarbeidet.  

 

Når det gjelder informasjon til offentlige samarbeidspartnere, var vi 

tidlig i prosessen 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. På Norsk Parkkonferanse, 

var det representanter fra både KMD, Miljødirektoratet, Nordland 

Fylke og Distriktssenteret. I november 2017 var ordfører og 

prosjektleder på besøk hos næringsavdelingen i Nordland Fylke for å 

snakke om stedsutvikling og i den anledning diskuterte vi også 

mulighetene for videre parkarbeid.  

 

Har prosjektet foretatt 

anskaffelser av varer og 

tjenester? (Hvis ja; forklar kort)  

 

Prosjektet har gjennom delprosjektet om Besøksforvaltning i 

Okstindan, hvor Miljødirektoratet var hovedsponsor, hatt et 

samarbeid med konsulent Hanne Lykkja i Naturverkstaden Aurland 

og Tone Telnes i Feste Landskap Arkitektur for å kjøre LRA-analyser 

i ONKP og utarbeide en Mulighetsstudie.  

 

Vi har bidratt med noe midler til kjøp av en drone og VR-briller til 

skolene slik at de kan ta i bruk framtidsretta teknologi for å formidle 

stedsegne kulturminner. Dette er et ledd i en større satsning på å få 

opp kunnskapen og interessen for framtidsretta næringer, digital 

kompetanse og digital formidling. Vi har kjøpt oss inn i GoMap-

appen som er utviklet i samarbeid med Vefsna Regionalpark, og vil ta 

den i bruk for å formidle lokale natur- og kulturattraksjoner og 

turmål. Håpet er at vi kan samarbeide med bl.a. skolene om dette.   

 

Prosjektet har også bidratt med midler som muliggjorde satsinga på 

arrangementet Teknogeek, samt støtta med midler til et pedagogisk 

prosjekt i Okstindan og en illustrasjon av landskapet laget i en 

spillmodell som skolene får til rådighet.  

Se for øvrig oversikt over bruk av midlene presentert i den vedlagte 

rapporten. 

 

Gi en kort omtale av hvordan 

arbeidet er tenkt videreført 

etter prosjektets slutt (maks 250 

ord) 

Målet har hele tiden vært at man i løpet av Hovedprosjektet skulle 

etablere en levedyktig Parkorganisasjon med en langsiktig Parkplan 

og langsiktige avtaler med aktører i parken slik at Parkarbeidet kan 

fortsette etter endt hovedprosjekt. Vi er nesten i rute og styret vil 

fortsette jobben selv etter at Verdiskapningsmidlene er avsluttet.  

Styret vil i.l.a. første halvdel av januar 2018 ferdigstille utkastet til 

Parkplan, samt, i samarbeid med rådmannen, forberede en sak til 

FSK/KST om etablering av park. Saken blir behandlet i 

januar/februar 2018.  

Hvis kommunen støtter en parketablering er målet at det i.l.a. 2018 

skal blir valgt nytt styre, ansatt en daglig leder, fornyet 

partnerskapsavtaler med lokale aktører og utarbeidet en endelig 

parkplan. 

 

 

 
 


