
Oppstartverksted for parkplan – «Vefsna regionalpark» 18. – 19. juni 2013   

 
Mål for dagene er å informere om og drøfte: 
- Hva er egentlig en regionalpark, og hvorfor skal vi ha det her?  
- Eksempler på hva og hvordan de gjør det i annen/andre parker  
- Hva skal regionalparken være (for oss,  når den startes opp…. og på lengre sikt ……..)? 
- Eksempler på hva vi allerede gjør og som kan inngå i regionparkarbeidet… 
- Konkrete innspill til parkplan for Vefsna regionalpark  
- Hvordan kan/skal vi arbeide i forprosjektperioden og hvordan forberede/starte prosjektperioden? 
 
 
 

Program 
  

TIRSDAG 18. JUNI 
 

Tid Aktivitet 
 

 Kaffe/te/frukt  
0930 Åpning – Hensikt m dagen  v. Ellen Schjølberg 
0950 Hvordan skal vi jobbe i dag v. Asle Farner 
1005 Hvem er vi? Forventninger……. 

 
1030 Pause 

 
1045 HVA ER EN REGIONALPARK? Hva ”kan” en regionalpark (ikke)? 

 
1100 ERFARINGER FRA PARKARBEID OG ORGANISERING  

  
1145 Hva lurer vi på nå? 

 
1200 Lunsj 

 
1245 Svar på spørsmål fra før lunch 

 
1300   
1315  

 

Hva er gjort hittil/egne erfaringer  v/ deltagere    
Hvorfor har vi blitt med på søknaden. Hva håper vi å oppnå? Hva har vært bekymring? 
v/3 kommuner 

 1445 Hvorfor har vi blitt med på søknaden. Hva håper vi å oppnå? Hva har vært bekymring? 
2 – 3 næringsaktører 

1500 HVA SKAL VEFSNA REGIONALPARK VÆRE? Oppgaver = …… 
Refleksjonsgrupper tenker høyt sammen 
- Dette bør en park her drive med….. 
- Dette bør vi drive med på annen måte……. 
 

1600 Strek er satt. 
 
 
 
 
 



 ONSDAG 19. JUNI 
 

Tid Aktivitet 
 

0830 Morgenkaffe/-te/frukt 
0900 Tilbakeblikk og organisering 

 
0930 

 
 
 

HVORDAN KAN VI JOBBE SOM REGIONALPARK  
med oppgavene? (idedugnad/forslag til løsninger) 
- gruppearbeid  

1200  Lunsj 
 

1245 Plenum: Forslagene presenteres  
 

1415  Pause 
 

1430 Oppstart av parkplanlegging på aktuelle tema/tiltak 
1530 Kort plenumspresentasjon av 1 skritt i arbeidet for de ulike tiltak/tema  

 
1550 Avslutning – Hva skjer videre? 
1600 Strek er satt 

  
 

 


