
Vestre Slidre-
ordfører Eivind 
Brenna forsøkte å 
overbevise Listers 
politikere om at 
de bør etablere en 
regionalpark.

Av Tom Arild Støle

– Har dere sett lyset? avsluttet 
han sitt innlegg med under Lis-
terrådets temasamling i Ting-
parken i Hægebostad mandag.

Langsiktighet
Brenna er styreleder i Norske 
Parker, og har vært blant på-
driverne for å få etablert re-
gionalparken Valdres natur- og 
kulturpark, som så dagens lys 
i 2007.

– Da vi, sammen med næ-
ringslivet og fem andre kom-
muner startet opp, inngikk vi 
en tiårsavtale. For vår del er vi 
så fornøyd at vi nå ønsker å gå 

inn i en ny tiårsperiode. Lang-
siktighet er viktig, sier Brenna.

Valdres-kommunene slet 
med at turiststrømmen gikk 
ned, at gårdbrukerne sluttet og 
at ungdommene reiste ut.

– Det meste så egentlig litt 
dårlig ut. Det var da vi satte oss 
ned for å finne ut hva vi burde 
gjøre. Det resulterte i regional-
parken, der vi blant annet har 
satset knallhardt på merkeva-
rebygging av Valdres-navnet 
og på å bruke egne ressurser og 
identitet for å øke attraktivite-
ten, forklarer Eivind Brenna.

Merkevarebygging
Under mandagens presenta-
sjon påpekte han viktigheten 
av å bygge merkevarer knyttet 
til lokale kvaliteter, samt å få 
med seg næringslivet og pri-
vate aktører slik at alle får et 
eierskap til det.

– En regionalpark må utvikle 
omdømme, felles merkevare og 
en visuell identitet, understre-
ket han.

I januar 2014 ble Trond Ra-
foss ansatt for å lede et forpro-
sjekt, med tanke på å etablere 

Lister regionalpark. Prosjektet 
ble initiert av Lister frilufts-
råd, og ble tildelt 800.000 kro-
ner av staten, og ytterligere 
200.000 kroner av fylkeskom-
munen. Prosjektet ble avslut-
tet ved juletider i fjor.

– Konklusjonen er at Lister 
har et meget stort tilfang av 
særegne natur- og kulturverdi-
er. Lister utgjør et felles identi-
tetsområde. Tankegangen vår 
med en regionalpark er å syn-
liggjøre det vi allerede har, og 
at vi alle drar i samme retning. 
Hensikten er å bidra til lokal 
og regional utvikling, sa daglig 
leder Tina Bringslimark i Lis-
ter friluftsråd da hun innledet 
mandagens temasamling.
    Listerrådet besluttet mandag 
ettermiddag, etter å ha hørt på 
en rekke aktører, å gå videre 
med konseptet.

– Fram til høsten ønsker vi å 
få utdypet en del problemstil-
linger og muligheter knyttet til 
dette. Vi ønsker å lodde stem-
ningen helt ned på grasrotnivå 
for å finne ut av om det er in-
teresse for dette. Det er viktig 
for oss at dette er noe som øn-

skes nedenfra, og at det ikke er 
noe vi i Listerrådet bestemmer, 
sier Listerrådets leder Arnt 
Abrahamsen.

Godt utgangspunkt
Om man skulle få til en re-

gionalpark i Lister, tror han 
uansett det vil gå mellom to og 
fire år før den kan bli realisert.

Kristian Bjørnstad, som er 
sekretariatsleder i Norske Par-
ker, var også blant dem som 
hadde ordet mandag.

– Dette med regionalparker 
er veldig godt innarbeidet i Eu-
ropa, hvor det finnes i alt tusen 
slike parker. I Norge er det kun 
fem stykker, men det jobbes 
med flere, sa Bjørnstad.

Han mener Lister har et godt 
utgangspunkt for å få til en 
regionalpark. Bjørnstad viste 
til flere eksempler i Europa, 
deriblant både i Østerrike og 
i Sveits hvor verdiskapningen 
i lokalsamfunnene har vært 
stor knyttet til regionalparke-
ne, både i form av økonomi og 
i arbeidsplasser.

Styreleder Ei-
vind Brenna i 
Norske Parker, 
og også ordfø-
rer i Valdres-
kommunen 
Vestre Slidre 
forsøkte å over-
bevise Lister-
politikerne om 
at de bør satse 
på å etablere en 
regionalpark, 
da han gjestet 
Listerrådets te-
masamling på 
mandag. 

– Har dere sett lyset?
  ■ Lister-politikerne vurderer etablering av regionalpark

  ■ FAKTA

Regionalpark

En dynamisk,  langsiktig 
og forpliktende samarbeids-
plattform for lokalsamfunn, 
myndigheter og næringsliv 
med en interesse for å iva-
reta og videreutvikle natur- 
og kulturverdier i et deinert 
landskaps- og identitetsom-
råde.

I Europa  innes det om lag 
tusen ulike regionale parker. 

I Norge  er det etablert fem 
regionale parker, men det 
jobbes med å etablere lere.

Kilde: Norske Parker

Daglig leder Tina Bringslimark i Lister frilufts-
råd orienterte de fremmøtte om arbeidet med et 
forprosjekt for Lister regionalpark.  

Kristian Bjørnstad i Norske Parker kunne fortel-
le om at det i Europa finnes om lag tusen forskjel-
lige regionale parker, og at Norge henger langt 
etter på området. 

Listerrådets leder og ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, ledet 
temasamlingen. 
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