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Innledning
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Foto: Hans Petter Sørensen-nordnorge.com

• Reiselivet var i en rivende utvikling både nasjonalt 
og internasjonalt før Korona-pandemien traff 
Norge i mars 2020. 

• Det forventes en gradvis normalisering av 
reisemulighetene i løpet av 2021, mens 
2023/2024 er en sannsynlig tidshorisont for å nå 
2019-nivå totalt sett ifølge internasjonale analyser. 

• Det er derfor rett timing for å sette seg nye felles 
mål og legge nye strategier.



Nasjonale og regionale reiselivsstrategier



Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer 
i Nordland 2017-2021
• Nordland Fylkeskommune har en egen strategi som er retningsgivende for 

fylkeskommunens bruk av virkemidler ovenfor reiselivet. 
• SMART spesialisering blir brukt som metodikk i dette utviklingsarbeidet
• Utvikling av reiselivsnæringen, spesielt med fokus på opplevelser, krever 

samarbeid mellom ulike private og offentlige sektorer. 
• Satsingene på kulturnæringer, matopplevelser og reiseliv er samlet i en 

felles strategi. 
• Strategiens visjon er: Mat, kultur og natur! Nordland skal levere 

opplevelser i verdensklasse. Besøkende i Nordland skal møte bærekraftige 
reiselivsdestinasjoner med kvalitet i alle ledd.

https://www.nfk.no/_f/p1/i05985b67-3203-4372-a423-5b02a9bcc346/strategi-for-
reiseliv-og-opplevelsesnaringer-i-nordland-2017-2021.pdf

https://www.nfk.no/_f/p1/i05985b67-3203-4372-a423-5b02a9bcc346/strategi-for-reiseliv-og-opplevelsesnaringer-i-nordland-2017-2021.pdf




Helhetlig 
utvikling 
Den nye nasjonale 
strategien peker på at av 
det må skje en helhetlig 
utvikling av reisemålene 
hvor både bedrifter, 
gjester og lokalsamfunn
samspiller. 



Foto: Terje Rakke - Nordic Life - Helgeland Reiseliv



Trafikkstrømmer i
Vefsnaregionen
Porten til Nord-Norge og et 
knutepunkt for kommunikasjon 
både nord-syd og øst-vest



Mål og ambisjoner for reisemålsprosessen

Vi skal utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets 
potensial innenfor bærekraftige rammer for de tre kommunene 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal som til sammen utgjør 
Vefsnaregionen.

Den foreløpige visjonen er formulert slik:
”Vefsnaregionen er førstevalget for gjester som ønsker god 
tilgjengelighet til Helgelands rikholdige og helårige opplevelses-
meny. Samtidig skal man ha ro til å ta del av vår lokale kultur, 
komme tett på vårt varme vertskap og ta i bruk våre endeløse 
naturressurser.”

Foto: Terje Rakke - Nordic Life - Helgeland Reiseliv



Å bygge sten på sten

2011
2020-21 

2025

Strategien som ble utarbeidet i 
2011, har ligget  til grunn for 
de tiltak og aktiviteter som er 
gjennomført de siste  årene.   

• Forstudie/fase 1 ferdig februar 2020. • Søknad om fase 2 innvilget av IN i juli 2020.• Første møte SG – 12. mars 2021.





Mye skjer 
Nye initiativ og nye 
aktører



Om reisemålsprosesser



Reisemålsutvikling 

• Et helhetlig perspektiv

• Et rammeverk for utvikling

• Ikke en plan etter Plan og 
bygningsloven

• Et håndbok med verktøy 
fra Innovasjon Norge



En faseinndelt prosess



Om Reisemålsutvikling Vefsnaregionen (fase 2)

Foto: Jan Inge Larsen





Kommunens rolle i reisemålsutvikling

• Rammesetter: gjennom kommunal plan- legging, skjenkebestemmelser,
politiske  føringer osv.

• Utviklingspartner: stimulerer nærings- utvikling, oppretter og forvalter næringsfond 
med mer

• Produkteier: tilrettelegger gågater, turstier,  badestrender osv.
Som også er komponenter  i helhetsproduktet

• Koordinator: forvalter helheten og mange  sektorer med betydning for stedets
utvikling  som reisemål

• Stedsidentitet og estetikk: har et ansvar utover det funksjonelle planarbeidet



Prosjektet er politisk forankret
Næringsplanen for Vefsn kommune 2021-2024, pkt. 2.3 formulert følgende målsetting: 
”Bistå i videreutviklingen av en bærekraftig reiselivsnæring”.
• Hovedstrategiene for å oppnå målet er at Mosjøen og omegn Næringsselskap KF på vegne av Vefsn kommune skal:
• 1) Følge opp og delta aktivt i reisemålsutviklingsprosjektet i regi av Vefsna Regionalpark.
• 2) Være en pådriver og følge opp tiltakene som fremkommer i masterplanen i prosjektet.

Hattfjelldal har i sin ”Strategisk næringsplan 2020-2023” sagt 
”Hattfjelldal kommune vil bidra til utvikling av samarbeid, nettverk og klynger i og 
utenfor kommunen. Vi vil legge vekt på områder hvor kommunen allerede har fortrinn, 
spesielt innen opplevelsesnæringene og innen skog- og trebearbeiding”.

Grane har i sin ”Næringsplan 2019-2022” vedtatt at ”Grane kommune skal utvikle 
reiselivet ved bl.a. å gjennomføre reisemålsutvikling iht. Innovasjon Norges håndbok,
i samarbeid med Vefsna regionalpark, aktørene og kommunene”.



Finansiering
Innovasjon Norge 600 000
Kommunene 300 000
Egeninnsats aktører 200 000
Regionalparken 100 000

1 200 000

Egeninnsats pr 01.06: kr 98 000

https://www.helg.no/vefsna-regionalpark/



Bredt sammensatt 
styringsgruppe, et operativt 
arbeidsutvalg og fokuserte 
arbeidsgrupper



Styringsgruppen jobber godt digitalt, men ser frem til å møtes!  



Prosjektansvar og -ledelse

• Vefsna regionalpark er et felles samarbeidsorgan 
for de tre kommunene og har det formelle 
prosjektansvaret.

• Prosjektledere lokalt: 
Margrethe Jønsson / Geir Olsen

• Eksterne rådgivere: 
Mimir as v/ Ingrid Sætre og Marie Bergsli

Foto: CH-Helgeland Reiseliv
Foto: visithelgeland.com



Status og fremdrift: 
Hovedaktiviteter fase 2

Foto: Grane Bygdetun



Hovedaktiviteter i fase 2

HA 1: Ambisjonsnivå for utviklingen (foredle forslagene)
HA 2: Rett gjest, på rett sted, til rett tid – bruke NNR strategisk kompass
HA 3: Vinter Helgeland – konseptualisering og sesongutvikling 

3.1 Scooter*
HA 4: Mat & Måltidsopplevelser*
HA 5: Arrangements- og attraksjonsutvikling – fylle årshjulet
HA 6: Smertepunkter og bedre besøksforvaltning 

6.1 – Smertepunkter*  6.2  Infrastrukturplan Vefsna*  6.3 Dialog Statskog*
HA 7: Travel slow & green to the North
HA 8: Fremtidig ledelse og utvikling
HA 9: Merket for bærekraftig reisemål (avklaringsfasen)
HA 10:  Inspirasjon og innovasjonskultur

Foto: Hans Petter Sørensen

* Prioritert ved oppstart – med egne 
arbeidsgrupper organisert våren 2021



Status og fremdrift: 
Kommunikasjon



Presentasjonsrunde før sommeren

• LO på besøk

• For politisk ledelse (formannskap/kommunestyre) i alle tre kommuner:
• Grane  
• Hattfjelldal
• Vefsn

• For styrene i alle tre næringsselskaper og i regionalparken:
• Grane Næringsutvikling
• Hattfjelldal Vekst
• Mosjøen og omegn Næringsselskap
• Vefsna Regionalpark Foto: Terje Rakke - Nordic Life - Helgeland Reiseliv



Mer informasjon
På nettsiden til Vefsna regionalpark:
https://vefsna.com/reisemalsutvikling/

Facebook-siden: «Reisemålsutvikling Vefsnaregionen»
https://www.facebook.com/groups/vefsnaregionen 

Nyhetsbrev: send din e-post adresse til margrethe@granenu.no og
merk ”Nyhetsbrev-liste”, så vil vi sende deg jevnlige oppdateringer.

https://vefsna.com/reisemalsutvikling/
https://www.facebook.com/groups/vefsnaregionen
mailto:margrethe@granenu.no


Spørsmål og kommentarer

Foto: David-Kinsella – visithelgeland.com



Takk for oppmerksomheten!
geir.olsen@vefsnaregionalpark.no

Foto: Gunder-Garsmark – visithelgeland.com

mailto:geir.olsen@vefsnaregionalpark.no
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