
PARKMØTE  
HØSTEN 2015 
OSLO 
 



PROGRAM 
 
10:00-10:30  
Velkommen, kort presentasjon og intro til park  
v/ Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder, Norske Parker 
 
10:30-13:15 (lunsj 12:00-12:30)  
Presentasjoner fra etablerte parker, park-kandidater og parkprosjekter 
(Telemarkskanalen, Haldenkanalen, Vefsna, Kystparken, Okstindan, Varanger, 
Numedal, Lister) 
 
13:30- 14:30 
TEMA: Formidling og kommunikasjon av park. Hvordan? 
Presentasjon og innspill fra:  
Henning Wangsnes, kommunikasjonssjef, Valdres Natur- og Kulturpark 
 
14:30-15:00 
Merverdier med regionalpark? Presentasjon av aktuelle utredninger.  
v/Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret. 



Introduksjon til 
regionalpark 
 
Kristian Bjørnstad 
Sekretariatsleder 
Norske Parker 



PARRICUS	  
=hegne	  om/innhengning	  







Europa etter 1945 

England: 
•  Etablering av Nasjonalparker (Sverige 1909) og «Areas of 

Outstanding Natural Beauty» (Peak District NP 1951) 
•  Ta vare på naturarven og verdifulle landskap 
•  Tilrettelegging for rekreasjon og opplevelse for Englands 

befolkning 
 
Norge: 
•  Gjenreising etter krigen – regionale strategier for 

oppbygging av steder, næringsliv og lokale institusjoner 



Regionplanmøtet	  i	  Alta,	  1948	  	  	  
Forløper	  >l	  Landskapskonvensjonen	  og	  Regionalpark-‐ini>a>vene	  

“Hvordan skape et moderne, mangfoldig og fullt ut funksjonelt 
menneskelig samfunn, basert på regionale ressurser og fortrinn, 
ved kanten av det store polarhavet?” 
 
“Miljøet, omgivelsene, naturforholdene og deres innvirkning på 
menneskenes liv og virke må tas opp til fornyet vurdering. 
Verdifulle særtrekk ved naturen, hos folket, spesielle egenskaper 
ved byen, stedet og bygda må framheves og gis uttrykk i det 
samfunnet som planlegges ..» 
 
“En lokalt og regionalt forankret planleggingsprosess, hvor 
plan og tiltak skulle reflektere ideer, drømmer og behov til de 
folk som levde i regionen” 
 
Våren 1948 ble “Alta Vel” etablert som et bindeledd mellom 
befolkningen, kunnskapsmiljøer og forvaltningen.  

	  

Red: William Nygaard og 
Erik Lorange 

Region – «hjemstavn for mennesker»     
(Erik Lorange, Regional tenkning, betingelse for god 
planlegging. Universitetsforlaget 1977). Morten Clemetsen 
NMBU. 
 





	  

Parkprosesser i Norge 
 
 

	  Etablerte regionale parker: 
•  Valdres Natur- og kulturpark 
•  Nærøyfjorden Verdsarvpark 
•  Telemarkskanalen RP 
•  Haldenkanalen RP 
•  Finnskogen Natur & 

kulturpark  
 
Etablerte lokale parker:  

•  Landskapsparkane i Hordaland (8 stk.) 
 
Andre:  
Magma Geopark, Gea Norvegica Geopark, 
Nordhordaland UNESCO Biosfæreområde + 
Norden 

       

	  Park-kandidater 
•  Vefsna regionalpark 
•  Kystparken 
•  Okstindan Natur- og kulturpark  

 

Parkprosesser 
•  Numedal 
•  Norefjell 
•  Lister 
•  Dokka-Etna-Randsfjorden 
•  Varanger 
•  Møysalen, Vesterålen 
•  Syv søstre Natur- og kulturpark 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

40 Areas of Outstanding Natural Beauty, 
England and Wales 

48 Naturparke,  
Austria 

+ andre 

50 Parcs naturel regionaux, 
 France 

104 Naturparke, Germany 

14 Regionaler 
Naturparke,  
Switzerland 

	  
	  

Regionalpark i Europa 
Innarbeidet – kjent merkevare 

 

	  
	  
	  



Hvorfor regional park? 
Prosjekter kommer og går – Park består 

•  LANGSIKTIGHET i 10 års frivillige   
parkavtaler. Planmessig arbeid etter 
strategier og handlingsplaner 

 
•  Kommuner, frivillige organisasjoner og 

næringsliv jobber mot en felles visjon i 
egne identitetsregioner. 

 
 
 
 

Løveid sluse 



 
Hvorfor regional park? 
Behov for å samordne innsatsen i identitetsregioner 
 •  Ofte mange ”sektoriserte” 

utviklingsprosjekter og tiltak i et område 
–  Mangler kontinuitet og lokal forankring 
–  Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning og 

utvikling av landskaps- og identitetsområder 
 

•  Utløse synergier i samarbeid mellom 
offentlige, frivillige og private aktører. 

 
•  Styrke utviklingskapasitet i små kommuner 
 
 

 

Løveid sluse 



Regionalpark? 

UTVIKLING 

LANGSIKTIG 
SAMARBEID 

IVARETAKING 



	  
UTVIKLE LANGSIKTIG SAMARBEID? 

 
 

	    
•  Klargjøre felles verdier, visjon, mål og 

strategier i en nedenfra og opp prosess.   

•  Tettere samarbeid kommune, næring og 
frivillighet i langsiktig forpliktende avtale 

 
•  Dynamisk organisering.   

•  Styredeltaking og tematiske 
arbeidsgrupper 

•  Partnerskapsavtaler  

 
 



Parkavtalen med felles visjon og mål 



Lokal	  deltaking:	  	  
Eks:	  60	  store	  og	  små	  partnere	  i	  
NærøyNorden	  Verdsarvpark	  

 
 
 

Partnerskapsavtaler 
 
 



Besøksnæring/turisme 
= salg og markedsføring 

Regionalpark	  
= lokal deltakelse, 
landskap, mat- og 
produktutvikling 

SAMARBEID OG SYNERGI 



	  
IVARETA NATUR- OG KULTURVERDIER? 

 
 

	    

•  Synligjøre og skape bevissthet om 
natur- kulturarv (fellesgoder) 

•  Natur og kultur i sammenheng 
(landskap).  Felles ressurs- og 
landskapsanalyser. Skjøtsel. 

 
•  Kommmuner og aktører i 

samarbeid utløser flere nasjonale 
midler 

 



Landskapsressursanalyse	  

	  

Ivareta landskap og kulturminner 



AQraksjonsutvikling	  



Ivareta stier og skilting  
 



	  
UTVIKLE NÆRING OG MERVERDI 

 
 

	    
•  Bygge omdømme/merkevare 

nedenfra og opp over tid 
 
•  Utfra egne ressurser/identitet. Skape 

autentiske og lokale produkter 

•  Styrke utv. kapasitet og finansiering.  

•  Skape faste, flerfaglige,  møteplasser 
og samarbeidsarenaer 

 
 

 
 



Utvikling av produkter og opplevelser 



LEV DEG INN  
…………….….i universet 



	  
Utvikle omdømme, felles merke og visuell 
identitet	  
	  
	  

”Hvis du ikke 
synes, eksisterer 
du ikke” 



Maxiklubben	  Fagernes	  barnehage	  

«Grepa STOLT tå Valdres 



”Det beste stedet å 
lykkes er der du er 
og med det du har”  
Charles Schwab 









Verdiskapingseffekter med park  

Stolthet 
Identitet 
Glede 
Inspirasjon 
Lykke 
Fellesskap 




