
 
Vefsna Regionalpark 
Protokoll styremøte 14.06.2022 
 
Til stede: 
Styreleder:   Øyvind Nes 
Styremedlem:   Siri Kobberød  
Styremedlem:   Siri Stabbforsmo 
Styremedlem:   Anita Sommerset 
Styremedlem:   Thomas Bjørnå 
Styremedlem    Margrethe Jønsson 
 
 
 
Tid:     14.06.2022 12:00 – 14:00 
Sted:     Teams  
 
 
Sak 15/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 
Sak 16/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.04.22 

   
Vedtak: Protokoll godkjent med merknad om temaet sportsfiskes. Merknaden 
er tatt med i vedtak i sak 18/22 
 

Sak 17/22: Orientering fra administrasjonen 
   

Prosjekt Matopplevelser 
Prosjektet er startet med en kartlegging av hvem som skal sitte i 
prosjektgruppen. Prosjektet har vært tydelig på at vi ønsker å knytte til oss 
ekstern bistand. 
Følgende personer sitter i prosjektgruppen: 
Prosjekteier: Geir Olsen 
Prosjektleder: Per Theodor Tørrisen  
Prosjektmedlem: Trine Bolstad 
Prosjektmedlem: Merethe Kvandal  
Ekstern prosjektbistand: Ingvild Flo, PVC 
 
Prosjekt har skissert følgende arbeidsområder: 
Man ser for seg at følgende intervjuer/temaer skal dekkes i intervjuene, og alle 
intervjuene vil kartlegge styrker, svakheter, muligheter og utfordringer spesielt 
knyttet opp til de kategoriene de representerer: 
 
1. Eksisterende nettverk av lokalmatprodusenter i regionen. Potensielle 
nyetablerere bør inviteres med. 
2. Utdanning og kompetansemiljøer i regionen innen mat, servering, reiseliv, 
opplevese mv. 
3. Eksterne nettverk som jobber innen mat i Nord-Norge regionen og som 
spesifikt kan bidra til å styrke og utvikle verdikjeden knyttet til lokalmat 
 



 
4. Representanter fra kommunene og fylkeskommunen som har funksjoner 
knyttet til landbruk, reiseliv og matproduksjon 
5. Representanter som kan bidra til å belyse viktige sider ved foredling og 
distribusjon av lokalmat 
6. Representanter fra lokalmatnettverk andres steder som har utviklet 
vellykkede konsept/tilbud 
 
Gjennomføringsfasen for arbeidet vil være juni-22-desember 22.  
 
Prosjekt Parkforum 
Det er god jobbing i prosjektet. Stor involvering fra 6 parker og 10 kommuner. 
Møte med Nordland fylkeskommune 16. juni. Hensikten med møtet er å 
presentere forumet med tanke på involvering og økonomisk bistand.  

 
 
Sagavegforeningen 
Avholdt årsmøte i Øvik 13. mai 2022. Norge skal ha ordfører de neste to 
årene. Jann Arne Løvdal, Vefsn ble valgt som ordfører.  
 
Villmarksveidagene 
For 2022 går vi fra «uka» til «dagene». Dette med bakgrunn i at det er veldig 
mye som skjer i august. «Dagene» går fra 6. august til 20. august. 
Programmet begynner å ta form og det vil mange aktiviteter for store og små, 
fra Hemnes i nord til Grane i Sør.  
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
 
Sak 18/22: Godkjenning av rapport masterplan Reisemålsutvikling 

Styringsgruppen har ferdigstilt og godkjent rapport fra fase 2 i 
Reisemålsutviklingen i møtet den 20. mai.  
Rapporten er nå videresendt til kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn for 
politisk behandling. Saksfremlegg er utarbeidet av Vefsna Regionalpark. 
Politisk behandling vil skje i siste kommunestyremøter før sommeren.  
 
Styret i Vefsna Regionalpark må også godkjenne denne rapporten. 
 
Vedtaket som gjøres i denne sak er likelydende som vedtaket gjort i 
Styringsgruppen- 
 
Vedtak:. Styret stiller seg kollektivt bak det framlagte strategidokumentet og 
anbefaler at prosjektet tas videre inn i fase 3 Fra ord til handling. Med 
følgende merknad; 
 
Styret anser det som uheldig at temaet sportsfiske og sportsfiskets 
økonomiske potensial ikke har blitt løftet tydeligere frem i den vedtatte planen. 
Dette er et viktig område både for parken og regionen som helhet. Det skal 
derfor legges opp til et tett samarbeid med forvaltningslagene i regionen og 
Vefsnlaks i fase tre av reisemålsutviklingen. 
 
Styret tilslutter seg at Vefsna regionalpark tar rollen som prosjekteier også i 
fase 3.  
 



 
Styret ønsker videre at Vefsna regionalpark leder arbeidet med å etablere fase 
3, og peker ut en arbeidsgruppe som skal bistå Vefsna regionalpark i arbeidet.  
 
Viktige oppgaver er forankring av Reisemålsstrategien, samt forberede fase 3 
gjennom prioritering av tiltak, herunder prioritering av oppstart delprosjekt 
«Merket for Bærekraftig Reisemål», avklare organisering og søke finansiering. 
Arbeidsgruppen skal fungere inntil styringsgruppe for fase 3 er etablert og 
utgjør «destinasjonsledelsen» i denne perioden.   
 
Styret tar sikte på at finansiering er på plass i løpet av høsten 2022, slik at 
arbeidet i fase 3 kan starte innen årsskiftet 2022-2023 

 
 
 
Sak 19/22:  Regnskap 2022 
  Kort orientering om regnskapet per juni 2022. Ingen avvik.  
 

Vedtak: Regnskap per juni tas til orientering  
 
 
 

Sak 20/22:  Eventuelt  
Forespørsel fra Hi North AS om å leie kontorer i sitt nyetablerte lokaler på 
Øya, Mosjøen. Kontorfellesskapet vil inneholde totalt 5 kontoret. De flest 
benyttes av Hi North.  
Husleien er det ikke kommet noen skriftlig på, men den vil ligge over dagens 
husleie som er kr. 3.200. 
Daglig leder i VRP har flyttet kontor fra Hattfjelldal til Mosjøen det siste året. 
Erfaring med byttet og leie til Væxt, Mosjøen har vært positivt for selskapet. 
Det er knyttet flere kontakter og miljøet i et coworking-space har vært til stor 
nytte for selskapet.  
 
Vedtak: Med bakgrunn i administrasjonens orientering om saken anbefales 
det ikke at VRP skifter kontorlokasjon.  

   
 
Møtet slutt  
 
  

Mosjøen 14.06.2022 
 
 
Øyvind Nes   Thomas Bjørnå  Siri Stabbforsmo  
styreleder   styremedlem   styremedlem 
 
 
 
Siri Kobberød   Anita Sommerset  Margrethe Jønsson 
styremedlem   styremedlem   styremedlem 


