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StatuS 2019:
Det har blitt jobbet mye med 
å utvikle regionen som fiske- 
destinasjon, spesielt på lakse-
fiske. Det er nå etablert forvalt-
ningslag for både Vefsna, Fusta 
og Drevja. Regionalparken har 
hatt, og vil ha koordinerende 
møter med forvaltningslagene 
for å sikre informasjonsflyt og 
forsterket innsats. Regionalpar-
ken har også jobbet sammen 
med Vefsn Laks for å løfte arbei-
det med laksetrapper i regionen.

Det ble avholdt Vefsnakonfe-
ranse også i 2019, der fokuset 

var fiske og grønne næringer. 
Til konferansen 2019 fikk regio-
nalparken økonomisk støtte fra 
Nordland fylkeskommune og 
Sparebank1 Nord-Norge.
 
På innlandsfiske har regionen 
fortsatt en vei å gå, det er lite or-
ganisert tilbud enda og behovet 
for fiskeguider og flere tilbydere 
er der. Dette temaet er løftet opp 
mot Statskog som er den store 
grunneieren i kommunene, og 
opp mot Toppen folkehøyskole.

Vefsna regionalpark eier be-
driftsnettverket innen reiseliv 

«Opplev Helgeland» år 3 og 
regionalparken vil inngå i nett-
verkets exitstrategi. Der vil par-
ken vil holde i gruppen av aktø-
rer for å videreutvikle behovene 
som næringen har. 

Videre har regionalparken stått 
som eier av «ny oppstart» av 
reisemåls utviklingsprosessen 
for regionen, det er i første om-
gang oppfrisking av forstudien 
fra 2011. Dette ble gjort sammen 
med eierkommunene, nærings-
selskapene, reiselivsnæringen 
og MIMIR. Målet er å komme vi-
dere med et hovedprosjekt for 
reisemål i Vefsnaregionen. 

Videre deltar Vefsna regional-
park på møter i regi av Helge-
land Reiseliv og har løpende 
dialog med dem for å styrke 
Vefsnaregionens posisjon.

Regionalparken jobber tett 
sammen med næringsselska-
pene for å tilrettelegge for flere 
kommersielle opplevelsestilbud 
i regionen.
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StatuS 2019:
Utkast til skiltplan for regional-
parken er utarbeidet, og den 
er sendt til politisk behandling 
i eier kommunene. Målet er å 
få til en bedre, og mer helhetlig 
skilting i Vefsnaregionen

Regionalparken koordinerer opp- 
følging av Regional plan for 
Vefsna, og har hatt god kontakt 
opp mot Nordland fylkeskom-
mune i forhold til dette. Det er 
igangsatt et arbeide med en 

infrastrukturplan/kantsoneplan 
for Vefsna, denne er det Vefsn 
kommune som leder arbeidet 
med, selv om det skal være en 
interkommunalplan for Vefsna. 

Regionalparken deltar i dette 
arbeidet, og koordinerer kon-
takten mellom kommunene 
sammen med Vefsn kommune. 
Infrastrukturplanen blir svært 
viktig framover for å legge til ret-
te for fisket og andre aktiviteter 
langs Vefsna.

StatuS 2019:
Regionalparken har et tett og 
godt samarbeide med Helge-
land Museum. Dette førte blant 
annet til at det ble utgitt bok om 

tømmerfløtinga i Vefsna. Tøm-
merfløtinga er en viktig del av 
Vefsnaregionens historie, og bi-
dro til utvikling av regionen og 
til at Mosjøen ble by.  Villmarks-

veiuka ble arrangert for første 
gang, med toppturer, matser-
vering og ulike arrangement. 
Med bra deltakelse på de fleste 
arrangement, uka ble arrangert 
i samarbeid med Okstindan na-
tur- og kulturpark. Aktørene ga 
tilbakemelding om at de ønsket 
ei ny uke i 2020.

Regionalparken har bistått ar-
beidet med kulturhovedstad 
Bodø, sammen med Vefsn Kul-
turskole og Vefsn bibliotek skis-
sert mulig bidrag fra Vefsnaregi-
onen til denne markeringen.  

Regionalparken har vært tilknyt-
tet til Galleria med foredrag og 
kommet med innspill til utstillere. 
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StatuS 2019:
Regionalparken deltar i møter 
med nasjonalparkforvaltere, og 
blir invitert inn i arbeidet som 
omhandler både forvaltning og 
videreutvikling av naturressur-
sene våre. Mosjøen videregå-
ende skole avd. Marka er en 
viktig samarbeidspart for regio-
nalparken, de har deltatt på mø-
ter initiert av parken med både 
elever og lærere. 

Regionalparken har fått utarbei-
det en skisse til en junior park, 

der målet er å få økt interesse 
for både forvaltning og verdi-
skaping av naturen vår.  Her vil 
det være viktig å få samspill med 
friluftsråd, nasjonalparkforvalte-
re, skolene, turlag, Statskog og 
andre. Nå gjenstår bare å finne 

litt mer finansiering slik at vi kan 
starte opp.

Regionalparken deltar på mø-
ter i regi av Norske parker, der 
utviklingsperspektivet er sterkt.

StatuS 2019:
Regionalparken har hatt flere 
redaksjonelle artikler i Helge-
landsmedia, også intervju i for-
hold til laksefiske og reiseliv i 
TV, radio og aviser. Videre har 

regionalparken kjøpt annonser 
for arrangement og benyttet 
markedsføring på sosiale media 
knyttet til arrangementer. Vi er i 
startfasen for å få oppdatert og 
fornyet hjemmesiden. 

I samarbeid med Norske Parker 
er det igangsatt et arbeide for å 
utvikle en mer visuell side, med 
lett tilgjengelig tekst på norsk 
og engelsk.
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Styret har hatt 5 styremøter i 2019
Årsmøte ble avholdt 2 mai

Arbeidsutvalget i parken har hatt møter på telefon ut over dette

Regionalparken har i 2019 hatt møter med Stortinget, Nordland fylkeskommune, 
eierkommunene og Innovasjon Norge om saker som har vært relevante for parkens arbeid.

Vefsna regionalpark har én ansatt, og har kjøpt tjenester fra næringsselskaper og 
konsulentselskap i arbeidet med enkelte saker.

For styret:

Janne Sjelmo Nordås
Daglig leder

Styret fram til valget 2019 besto av: 

- Siri Kroken Stabbforsmo
Leder

- Øyvind Nes, Hattfjelldal Vekst 
Nestleder

- Leif Søfting, MON
- Ellen Schjølberg, Grane Næringsutvikling

- Ellen Strøm Brodtkorb
- Siri Kobberrød




