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1. Definering av parkområde 

 

Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner i Nordland utgjør den naturlige avgrensningen for 

regionalparken. 

Fram til Hattfjelldal og Grane ble egne kommuner i hhv. 1862 og 1927 var de en del av herredet og 

fjerdingen Vefsn. Kommunene har fortsatt tette bånd. 

Området har et areal på rundt 6.600 km2, og er således større enn fylkene Østfold og Vestfold til 

sammen. 

Det samlede folketallet er rundt 16 200 og nærmere 10 000 av dem bor i småbyen og regionsentret 

Mosjøen. 

Området er preget av mangfold på flere måter: by og land, fjord og fjell, kyst og innland, industri og 

opplevelsesnæring. 

Viktige ferdselsårer som E6, Rv78, Rv73 og jernbanen går gjennom området, og ferdselen preges i 

stor grad av yrkes- og gjennomfartstrafikk. 

 

2. Bakgrunn for prosjektet 

Gjennom prosjektet «Regional plan for Vefsna» har behovet for å jobbe aktivt med utvikling på basis 

av natur- og kulturkvaliteter i området blitt satt på dagsorden, særlig med tanke på de store arealene 

i vår region som er vernet på nasjonalt nivå.  

I arbeidet med «Regional plan for Vefsna» er lokal styring og økt samhandlingen mellom kommunene 

et mål. Jfr St.meld. nr. 53 skal det "gi grunnlag for en samlet og helhetlig forvaltning av vassdraget 

med tilhørende arealer". 



Prosjektmedarbeider i «Regional plan for Vefsna» har foreslått regional park som en mulig 

organisering av utviklingsarbeidet for elva, verneområder, natur, kultur og andre prosjekt av felles 

interesse i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn.  

En slik arbeidsform er et bra verktøy i den situasjonen området er i nå. Vi ønsker et 

kommuneovergripende samarbeid for å jobbe med felles utfordringer og muligheter, i 

skjæringspunktet mellom forvaltning og utvikling av våre vernede områder og vassdrag. 

Vi ser behov for samhandling mellom alle de som jobber i prosjekt, planprosesser og forvaltning for å 

få en ønsket utvikling i området med flere arbeidsplasser, økt synlighet utad, bolyst, stolthet og 

styrket identitet i egen befolkning. Vi trenger også mer langsiktig perspektiv enn det de enkelte 

prosjekt ivaretar i dag. 

Aktører innen småskala reiseliv har lenge pekt på et behov for en kommuneovergripende arena for 

samhandling innen f.eks. mat, tilrettelegging og produktutvikling, samt behov for drahjelp i denne 

sammenheng. 

Grane og Hattfjelldal er Nordlands to eneste rene innlandskommuner. Nordland profilerer seg som 

«verdens vakreste kyst», og vi føler derfor et spesielt behov for å markere våre særegne kvaliteter. 

 

3. Mål for prosjektet 

Hovedmål: 

- Etablere et samarbeid som styrker regionens identitet og fellesskap både innad og utad gjennom en 

parkplan 

Delmål: 

- Gjenreise og utvikle Vefsnavassdraget som laksedestinasjon, ved å etablere en arena for 

naturbasert reiseliv.  

- Utvikle mulighetene natur- og landskapsressursene, spesielt innlandsfisket, byr på både med tanke 

på bolyst, helse, trivsel og turisme. 

- Øke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og 

videreutvikle gjennom arrangementer for skole og allmennheten. 

- Økt fokus og satsing på lokale mattradisjoner og – råvarer. 

- Utvikle bærekraftig reiseliv som er autentisk og med lokal tilhørighet. 

Det legges vekt på at hovedmålet skal forankres og utvikles gjennom delmålene. Konkrete og 

fortløpende resultater/effekter vil være viktige for å bygge opp motivasjon, inspirasjon, medvirkning 

og eierskap blant innbyggerne i regionen. Vi ser på forberedelsene og gjennomføringen av VM i 

fluefiske i Vefsnaregionen 2013 som en øvelse i parkarbeid. 

 

4. Lokale verdier 

4.1 Natur- og landskapsverdier 



Nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal-Visten samt det vernede vassdraget Vefsna utgjør mye av det 

naturmessige grunnlaget i prosjektet. Regionen er et nesten sammenhengende naturvernområde – 

et grønt belte på tvers av Norge, midt i Norge. 

Landskapet går fra alpine fjellformasjoner i vest, via markerte dalfører til slake høgfjellsplatåer mot 

svenskegrensa. Regionen har mye rik vegetasjon og har noen av landets beste utmarksbeiter. Store 

myrområder i alle tre kommuner er fredet på grunn av sjeldne fugle- og områdetyper. 

Regionen preges av mange vann, vassdrag og fosser. Eksempelvis går E6 langs sammenhengende 

vassdrag fra Majavatn i sør til Luktvatn i nord, ca. 13 mil. Det finnes fossefall med høyder opp mot 60 

meter like i nærheten av vei, flere av dem ukjente for de fleste. 

Vassdraget Vefsna utgjør hovednerven gjennom de tre kommunene og samler dem rundt en 

fellesnevner. 

 

 Børgefjell nasjonalpark (Byrkije nasjonalpark)  

ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde 

tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk 

mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyreliv». Parken dekker i dag et område på 1.447 

km2 og kalles «Fjellrevens fristed». Den kjennetegnes av mange vann, slake og lettgåtte fjellområder 

med Kvigtind (1699 m.o.h.) som høyeste topp. 

 

 Lomsdal – Visten nasjonalpark (Njaarken vaarjelimmiedajve) 

ble opprettet 29. mai 2009, for å « bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde; 

bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og 



kulturminner, sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i 

regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk 

materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert 

kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland». Parken dekker et område på 1102 km2 og kalles «Det 

gjemte landet». Her møter fjellturisten spennende og krevende alpint terreng, med mange viltre og 

utemmede vassdrag. 

 

Vefsna 

 Laksefiske under Laksforsen 

Vefsna ble vernet ved vedtak i St.prp.nr.53(2008-2009) i avsluttende supplering av «Verneplan for 

vassdrag» fra 9. juni 2009, pga. urørthet, størrelse og beliggenhet midt i Norge.  Vefsna er det største 

vassdraget i Nordland med et nedbørsfelt på 3560 km2, og har en lakseførende strekning på 130 km.  

Vefsna ble nasjonalt laksevassdrag i 2007, og Vefsnfjorden er en nasjonal laksefjord. Vassdraget er 

behandlet for Gyrodactilus Salaris og ventes åpnet for regulert fiske i 2017/18. Laksforsen er den 

største naturattraksjonen i området med rundt 80.000 besøkende i året. Drevja og Fusta er to 

tilliggende lakseelver som også er vernet mot kraftutbygging. 

 

Røssvatn 

Utsyn over Røssvatn 

 

Norges nest største innsjø med et areal på 219 km2. Røssvatnet ble regulert i 1957. Røssvatnet har 

hatt bosetting helt tilbake til steinalderen, og det er bl.a. gjort funn av en bronsealder-øks. Jordbruk, 

skogbruk, fiske og friluftsliv drives aktivt i området rundt innsjøen. 



4.2 Kulturverdier 

Regionens kulturhistorie gjenspeiles i Helgeland Museums ulike satsningsområder i de tre 

kommunene:  

Helgeland Museums avdeling Hattfjelldal: Formidling av fjellfolkets liv og historie  

Helgeland Museums avdelingen i Grane: Skoghistorien  

Helgeland Museums avdeling i Vefsn: Byliv og levevilkår i Vefsn-området over trehundre år.   

Konkrete og viktige kulturelle temaer vi ønsker å legge vekt på i regionalpark-prosessen er: 

Sørsamisk kultur 

Reinmerking i Harrvassdalen 

Området er et gammelt sør-samisk bosettingsområde dokumentert gjennom kulturminner, 

stedsnavn og en rik muntlig tradisjon. 

Reindrifta er selve bærebjelken i det sørsamiske samfunnet og mye på grunn av dens 

sammenhengende eksistens har språk, husflid og drakt-skikk overlevd fram til i dag. 

I Hattfjelldal er Sameskolen for Midt-Norge samt samisk kultursenter, Sijti Jarnge, lokalisert. 

Krigshistorie 

Våpentransport under 2.verdenskrig 

 

Slik andre verdenskrig og det lokale motstandsarbeidet forløp kom området vårt til å bli svært viktig. 

Særlig viktig var den illegale og farlige våpentransporten fra kysten til innlandet, utført både sommer 

og vinter. Områdets krigshistorie innbefatter betydelige tragedier og stor helte-innsats, og er en 

viktig del av den norske og europeiske krigshistorien. Flere minnesmerker, arrangementer og 

autentiske steder er med på å formidle historien videre i dag. 



Norsk-svensk samarbeid 

Kontakten over til Sverige har alltid vært tett, både på grunn av korte avstander og gunstige 

ferdselsveier. Tilgangen til isfrie havner var av største betydning for handelsvarer og fraktgods; slik 

foregikk mye ferdsel på tvers av landet i retning øst – vest. Fra bygdene både på svensk og norsk side 

fulgte fjellbønder dalføret ned mot Mosjøen på sine årlige handelsturer, eller «tiendebytte». 

Tradisjonen med tiendebyttearrangement holdes i hevd ennå i dag, om enn i mer moderne form. 

 

Engelskbruket 

Mosjøen blir by 

I 1866 ble Engelskbruket grunnlagt av tilflyttede engelskmenn som hadde kjøpt «Vefsn-godset», dvs. 

det meste av skogen i Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner (Stor-Vefsn). Deres tømmer- og 

sagbruksvirksomhet skapte det som betegnes som klondyketilstander i området. Sagbrukstida endte 

omkring 1899. Da lå Stor-Vefsn utarmet, preget av rovhogst og miljøødeleggelser mens Mosjøen 

hadde vokst seg rikt på høykonjunkturen. Denne første industriperioden i området har preget mye av 

utviklingen i ettertid. 

 

Laksefiske i Vefsna 

 Lakselorder 

Fra 1830 til 1950 var elva en viktig kulturell møteplass mellom lokalbefolkningen og engelske 

lakselorder. Fiske for matauk møtte fiske for spenning og glede. Engelskmennenes fiske ble et av 

flere inntak til viktige kulturelle skifter. Engelskmennene fikk satt opp egne hus og hytter ved elva, 

men også ved vatn lengre opp i dalføret. Herfra drev de med jakt i tillegg til fiske. Flere av disse 

byggene står fortsatt i dag. 



Tradisjonsmusikk 

Toraderkonsert på Grane Bygdetun 

Musikklivet har alltid hatt en sentral plass i området, særlig i bygdene Susendal og Drevja. I flere 

generasjoner har det blitt nedtegnet og overlevert tradisjonsmusikk; det har blitt komponert, 

arrangert og spilt særlig trekkspill og fiolin. 

Flere arrangementer har tradisjonsmusikk som tema. Men også utradisjonelle musikkformer er det 

miljø for, som steel-gitar festivalen i Hattfjelldal. 

 

Nybyggerliv 

 Gammel-Ivar stua i Susendal 

Nybyggervirksomheten på Indre Helgeland startet så smått i løpet av 1700-tallet. Før den tid var det 

mest rundt Vefsnfjorden at det var tatt opp bruk. Den eldste gården i Hattfjelldal ble tatt opp i 1680.  

Et betydelig antall nybyggere tok på 1800-tallet vegen nordover fra Gudbrandsdalen og Østerdalen 

og bosatte seg i Susendal og Fiplingdal. I Susendal preges ennå særlig språket av dette. 

Nybrottsbruk i området ble tatt opp så sent som på 50-tallet. 

 



5. Kartlegging av lokale ressurser 

Det foreligger mye kunnskap og informasjon fra kartlegginger som er gjort i ulike prosesser og 

prosjekter. Disse blir det vesentlig å bygge videre på i arbeidet med regionalpark.  

5.1 Prosesser 
Herunder kommer all kunnskap som er innhentet i forbindelse med verneprosesser og andre 

kartlegginger av natur og kultur. Forvaltningsdokumenter, forskrifter og planer er tilgjengelige ved 

behov. 

5.2 Prosjekter 

Her nevnes et utvalg av aktuelle prosjekter som gjennom sin forankring og målsetting vil være 

naturlig å bygge videre på. Aktører som har deltatt, tilrettelegging som er gjort og prosjektrapporter 

ligger der med muligheter for å videreutvikle samhandling, aktiviteter og tiltak: 

- Naturarven (prosjektert, men ikke realisert) 

- Naturbasert næringsforum 

- Forstudie Reisemålsutvikling Grane, Vefsn og Hattfjelldal mot 2020 

- Nye muligheter Susendal 

- Susendalsløypene 

- Fra Hovedvei til Drømmefisken 

- Områdetiltak Fiplingdal 

- Interregprosjekt norsk-svensk samarbeid: Sagavegen, Krutfjellvegen og Grenseløs fisketurisme 

Det planlegges også et prosjekt i regi av Mosjøen og Omegn Næringsforening for forvaltning av 

Vefsna som laksevassdrag, herunder restaurering av elvas tolv laksetrapper, med oppstart 2013. 

 

6. Prosjektorganisering 

Prosjektstyring: 

Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal er prosjekteier av forprosjektet. 

Styringsgruppa består av ordførerne i de tre kommunene, og kan utvides etter behov. 

Det er avholdt to møter i styringsgruppa, 29.06.12 og 09.10.12 

I forprosjektet ønsker vi å fordele arbeidsinnsatsen etter følgende modell, for å sikre bred lokal 

medvirkning: 

Prosjektleder 60 prosent stilling: Grane Næringsutvikling AS 

Prosjektmedarbeider 20 prosent stilling: Mosjøen og Omegn Næringsselskap 

Prosjektmedarbeider 20 prosent stilling: Næringsavdelingen, Hattfjelldal kommune 

Arbeidsgrupper i forprosjektet opprettes etter behov, i samråd med styringsgruppa. 

Samarbeidspartnere: 

Følgende aktører er aktuelle som samarbeidspartnere og inviteres inn i forprosjektet: 

- Helgeland Museum  

- Statskog, regionens største grunneier 



- Helgeland Reiseliv  

- Nordland fylkeskommune  

- Fylkesmannen i Nordland  

- Faglige instanser, f.eks. Bioforsk Tjøtta, Helgeland Landbruksrådgivning, Mosjøen Studiesenter, m.fl. 

- Lokale bedrifter, gårder og deres organisasjoner/sammenslutninger, f.eks. Strandli gård, Tjønnerud 

gård, Furuheim gård, Sæterstad gård, Gryteselv gård, Holmen gård, Vikgården, Kulturverkstedet, 

Fjellfolket, Nordlandsmat, m.fl. 

- Lokale grendelag/bygdelag, andre lag, foreninger og sammenslutninger, f.eks. Oladalens venner, 

Stavassdalens venner, Fiplingdal grunneierlag, Grane ungdomslag, Susendal bygdelag, Varntresk 

grendelag, Herringen bygdehus, Elsfjord bygdelag, m.fl. 

- Grunnskoler og videregående skoler, f.eks. Mosjøen videregående skole, Grane barne- og 

ungdomsskole, Hattfjelldal oppvekstsenter, Susendal oppvekstsenter, Varntresk oppvekstsenter, 

Mosjøen oppvekstsenter, Kulstad skole, Granmoen skole, Elsfjord skole og Olderskog skole. 

- Samiske aktører som samisk kultursenter (Sijti Jarnge), Sameskolen for Midt-Norge (Gaske-Nøørjen 

Saemienskovle), sløyd-, nærings- og andre interesseforeninger. 

 

7. Arealplanlegging i området 

Tanken om etablering av regionalpark er helt ny i plansammenheng i området. Plansituasjonen i 

Vefsn, Grane og Hattfjelldal er i ulike faser. 

Vefsn kommune har gitt signal på at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal startes opp i løpet 

av høst/vinter 2012. Kommunen har en gjeldende samfunnsdel som ble rullert i 2009 og som er 

under rullering nå. Kommunen har i 2012 vedtatt ny landbruksplan og næringsplan skal vedtas 

høsten 2012. 

Grane kommune vedtok strategisk kommuneplan i 2010 og er i ferd med å avslutte arbeid med 

kommuneplanens arealdel høsten 2012. Grane kommune har ikke en oppdatert næringsplan men 

det er vedtak om at dette skal utarbeides. 

Hattfjelldal kommune har en vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, 2006-2018. Kommuneplanens 

arealdel er i prosess. Kommunen har ikke oppdatert nærings- eller landbruksplan. 

I forbindelse med regional plan for Vefsnavassdraget vil det bli laget en plan med retningslinjer og 

det er åpnet opp for å lage bestemmelser til planen. Denne planen skal vedtas innen utgangen av 

2013. Det skal i denne sammenheng gjøres kunnskapsinnhenting på bl.a. landskap og biologisk 

mangfold og vilt. Friluftslivet skal kartlegges og verdifastsettes. 

I tillegg til arbeidet med Vefsna er det også et eget prosjekt på fylkesdelplan for Lomsdal-Visten med 

egen prosjektleder. 

 



8. SWOT analyse 

Styringsgruppa i prosjektet «Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020» (Forstudie i 

reisemålsutviklingsprosessen) har utarbeidet følgende SWOT analyse:  

STYRKER  

- Beliggenhet, i forhold til sommertrafikk og nærmarked (E6, Sagavegen, Krutfjellvegen og 

Villmarksvegen) 

- Kulturliv: rikt lokalt kulturliv i byen, fjellbygdene som kulturbærere, den samiske kulturen.  

- Naturressurser (vernestatus med mer)  

- Helårs innlandsfiske (over 2000 fiskevann i Hattfjelldal, Vefsna, fiskefestival) 

- Lokal mat, lokale produsenter, nettverk/samarbeid  

- En etablert reiselivsnæring, flere hoteller,” c-anlegg”, 

- Kafébyen Mosjøen (med historisk dimensjon, slow-city)  

- God beliggenhet med relativ nærhet til Helgelandskysten  

- Den trivelige småbyen Mosjøen, handelssted med historiske dimensjoner  

SVAKHETER  

- Fragmentert tilbud – lav foredlingsgrad i.f.t. internasjonale markedsbehov  

- Få opplevelsesbedrifter  

- Sterke sesongvariasjoner  

- Lite synlige eller kommersialiserte attraksjoner  

- Ujevn service  

- Fragmentert regionstruktur (ingen sterk indre Helgelandsidentitet)  

- Få internasjonale gjestedøgn  

- Sterk konkurranse på svensk side av riksgrensen (særlig vinter)  

- Offentlig transport i regionen (eks Mosjøen – Hattfjelldal) 

- Lite tilbud til barnefamilier  

- Tilgang til investeringsmidler  

MULIGHETER  

- Vinterturisme (regionalt vintersportssted, villmarksopplevelser som scooter, hund, etc.)  

- Snøsikkert, innlandsklima  

- Vinterløyper over grensa, annerledes vinteropplevelser  

- Stor etterspørsel etter naturbaserte opplevelser – uforløst potensial ved etablering av flere 

opplevelsesprodusenter og flere produkter  

- ”Liv i husan”-prosjekt, grønt reiseliv, etc.  

- Sterkere samarbeid internt i regionen  

- Samarbeid aktørene mellom på arrangement, etc. 

- Samarbeid med ytre Helgeland og Sverige  

 



9. Gjennomførte forankringsaktiviteter  

Det har i perioden fra januar til november 2012 vært arrangert en rekke møter og aktiviteter 

angående utvikling av en regionalpark i området, både politisk og allment. 

Arbeidet har hittil vært utført ad hoc av regional plan for Vefsna, Grane Næringsutvikling AS og 

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF.:  

Informasjon: 

- infomøte 11.01.12, 16 deltager fra de tre kommunene 

- infomøte for næringslivet i Grane 

- mulighetsseminar ”Vefsna som lakseparadis” med bl.a. regionalpark som tema 29.03.12, ca. 70 

deltagere 

- orientering for Fjellfolket 16.05.12 

- orientering på Susendal bygdelag sitt årsmøte 29.05.12 

- orientering for Fylkesmannens landbruksavdeling 12.06.12   

- orientering under åpen dag i Sentrum Næringshage, avd. Trofors 15.06.12 

- orientering på frilufts-arrangementet Stavass-dagen 17.06.12, ca. 80 deltagere 

- flere samhandlingsmøter med nasjonalparkforvalter for Lomsdal/Visten, prosjektleder for 

fylkesdelplan Lomsdal/Visten, Grane kommune og Helgeland Museum.   

- arbeidsseminar i Fiplingdal 31.08.12, 40 deltakere 

- orientering på styremøte Brurskanken Turlag (DNT) 08.11.12 

- orientering på bolystmøte i Grane 29.10.12, 12 deltakere  

Politisk forankring: 

Grane:- vedtak KS-004/12 om å gå videre med prosjekt ”Vefsna regionalpark ” 

            - orientering for Grane formannskap 25.04.12 

            - vedtak FS-041/12 oppnevning av representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe  

            - orientering for Grane kommunestyre 17.10.12 

            - vedtak FS-083/12 Tilsagn om medfinansiering av forprosjekt 

Vefsn:- vedtak FS-25/12 tilslutning til prosjektet og oppnevning av representant til styringsgruppe  

           - orientering for Vefsn kommunestyre 07.11.12 

Hattfjelldal: - vedtak KS-015/12 tilslutning til prosjektet med vilkår 

                      - orientering for Hattfjelldal kommunestyre 14.11.12 

                      - vedtak KS-079/12 Tilsagn om medfinansiering av forprosjekt 

Vedtak/uttalelser fra aktuelle samarbeidspartnere: 

-Helgeland Museum 

-Brurskanken Turlag 

-Mosjøen Næringsforening 

-Fjellfolket 

-Nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten 

-Statskog 

-Bioforsk Tjøtta 



Deltakelse i bolystprosjekt i regi av Norske parker:  

-deltagelse på parkverksted på Gardermoen 08.03.12, fem deltagere fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal 

-deltagelse på årsmøte i Norske parker, befaring og seminar i Halden 18-19.04.12, tre deltagere fra 

Grane 

-deltagelse på parkverksted i Aurland 19-20.06.12, to deltagere fra Grane 

-deltakelse på møte i Norske Parker i Oslo 04.-05.12, to deltakere fra Grane 

 «Vefsna Regionalpark» ble godkjent som parkkandidat i organisasjonen Norske Parker sept.-12. 

Prosjektet er med utkast til Fylkesplan, som er i prosess. 

Prosjektet treffer også satsingsområdene i "Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 

2013-2016". 

 

Kostnader arbeid utført hittil: 

Sum kostnader                     160.000,- 

Finansiering arbeid utført hittil: 

Nordland Fylkeskommune, reiser, arbeidstimer og seminar   100.000,-   

Grane kommune og Grane Næringsutvikling, reiser og arbeidstid     35.000,- 

Hattfjelldal kommune, reiser og arbeidstid        10.000,- 

Vefsn kommune reiser og møtetid         15.000,-  

Sum finansiering                      160.000,- 

 



10. Fremdrift 

 2012 2013 2014 

Prosjektstyring:             

Etablering av styringsgruppe   x          

Etablering av arbeidsgruppe    x         

Møter med styringsgruppe   x x x x x x x x   

Utvikling av parkavtaler     x x x x x    

Evalueringsmøte halvvegs       x      

Oppsummerings- og beslutningsmøte          x   

Mobilisering:             

Møter med lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter     x x x x x    

Verksted parkplan     x        

Studietur      x       

Tiltak:             

Utvikle merkevaren www.vefsna.com      x x x x x   

Utvikle pedagogiske opplegg     x x x x x x   

Etablere arena for reiseliv (lokalmat, opplevelser, vertskap)     x  x  x    

Utvikle lokalvertskapskurs i forbindelse med VM-fluefiske 

2013 

      x      

Etablere arena for samhandling innen forvaltning (Vefsna, 

Lomsdal-Visten, Børgefjell, mm.) 

     x  x  x   

 

11. Måloppnåelse 

Vi forventer å få på plass et forpliktende regionalt samarbeid i disse tre kommunene.  

Gjennom å utarbeide parkplan og en god prosess vil vi kunne ta stilling til etablering av park på et 

godt grunnlag. Mobilisering, aktiviteter og tiltak vil bidra til måloppnåelse på både kort og lang sikt.  

Det vil bli lagt vekt på å oppnå og kommunisere målbare resultater i løpet av prosjektperioden. 

Dette er viktig for det løpende forankringsarbeidet, samt motivasjon for videre arbeid. Det må 

informeres bredt om prosessen lokalt i form av artikler i lokalavis, bygdeaviser og på nett. 



Forventede målbare resultater: 

- Avholdt minst to samhandlingsmøter pr år for de som jobber med forvaltning av nasjonalparkene 

og Vefsna, de som jobber med næringsutvikling og andre relevant aktører. 

- Pedagogiske opplegg for bruk i grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal og videregående skole er 

utviklet og etablert.  

- Antall matprodusenter og serveringsbedrifter som serverer lokal mat har økt.   

- Økt synlighet av de eksisterende småskala-produsentene lokalt og regionalt. 

- En felles arena for reiseliv i området er etablert, med minst to treffpunkter pr. år.  

- Vertskapskurs er avholdt for alle tre kommuner 

- Økt antall oppslag i nasjonale og lokale media. 

- www.vefsna.com er aktiv som regionens felles nettportal 

 

Økonomisk verdiskaping: 

Etablerte næringsaktører styrker sin drift og det legges grunnlag for flere nyetableringer i regionen. 

Miljømessig verdiskaping: 
Forvaltningsressursene kan nyttes bedre gjennom en samordnet kunnskapsbasert skjøtsel 
 
Kulturmessig verdiskaping: 
Økt lokal stolthet, identitet og kunnskap blant elever og innbyggere i regionen 
 
Sosial verdiskaping: 
Mange arrangement og tiltak bidrar til økt samhold og gode relasjoner 
Økt bolyst 
 

12. Budsjett 

Kostnader:                  

Lønn 750.000 

Adm utgifter 150.000 

Reiseutgifter 50.000 

Kurs 150.000 

Møter 330.000 

Tiltak, forankring 660.000 

Sum kostnader 2.090.000 
 

   

    

   

    

Finansiering  

KRD 1.000.000 

Grane kommune 120.000 

Hattfjelldal kommune 120.000 

Vefsn kommune 120.000 

Indre Helgeland Regionråd 200.000 

Helgeland Regionråd 100.000 

Fylkesmannen i Nordland 200.000 

Nordland Fylkeskommune 200.000 

Næringslivet 30.000 

Sum finansiering 2.090.000 
 

  

   

 


