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FAKTA: 

• Elva Vefsna binder de tre kommunene sammen 

 

• Areal: 6.600 km2 (Større enn Østfold og Vestfold fylker til sammen)                                                         
Av dette er 1.700 km2 vernet etter naturvernloven (25%) 

 

• Folketall: 16.200 innbyggere (10.000 i Mosjøen) 

 

• Infrastruktur: E6, Rv73 (Sverige), Rv76 (Brønnøysund), NSB-
Nordlandsbanen, Mosjøen Lufthavn 

 

• Grane og Hattfjelldal er Nordlands to eneste innlandskommuner av 44 
totalt 



Veileder for turister  
Helgeland Turistforening 1903 

 
• Det er kun den halve Sandhed, at Nordland – 

og dermed ogsaa Helgeland – er et Kystdistrikt, 
et Land ved Havet. Det er i lige Grad et 
Inlandsdistrikt med store, brede Dale, med 
mægtige, vandrige Elve, med vældige Fosser, og 
det er et Inlandsdistrikt, der eier mange 
Forudsætninger for rig Udvikling. Men da 
fortjener dette Strøg med de store Muligheder 
og den henrivende Natur ogsaa at blive mer 
kjendt. 

 



 

 

 

 

Norske Parker definerer park slik: 
 

 
 
 

En dynamisk, langsiktig (10 år)og forpliktende   
samarbeidsplattform for lokalsamfunn, 
myndigheter og næringsliv med en interesse 
for å ivareta og videreutvikle natur- og 
kulturverdier  
i et definert landskaps- og identitetsområde. 
 



Regionalpark 

UTVIKLING 

LANGSIKTIG 
SAMARBEID 

IVARETAKING 



Park en utviklingsmodell 

• Park en utprøvd modell for utvikling av 
lokalsamfunn med basis i natur og kultur, i 
Europa.  

• Europarc er en fellesorganisasjon for parker i 
Europa, se www.europarc.org 

• Parker i Norge er organisert i Norske parker, der vi 
er parkkandidat.  

 

• Park-et kjent begrep i mange land 

http://www.europarc.org/


Norske Parker- i Norge idag 

• En selvbestemt status, godkjenning gjennom 
Norske parker 

• Norske parker jobber for å få en nasjonalt 
annerkjennt, offisiell status og en viss statlig 
grunnfinansiering 

• En samarbeidsplattform styrt fra lokalt/regionalt 
hold 

• Lokalsamfunnet bestemmer selv om de ønsker å 
være en park 

• Ikke vernepark: Formål å ivareta og videreutvikle . 
Vernede områder kan inngå i parken 



• Eldste park i Norge er Valdres Natur- og 
kulturpark 

• Telemarkskanalen, Nærøyfjorden 
Verdensarvpark, Haldenkanalen, Finnskogen 
og Solund er etablerte parker. Vefsna, 
Okstindan og Varanger er parkprosjekt 

• Parkene er i stadig utvikling og lærer av 
hverandre i et utviklende fellesskap 



Status Vefsna regionalpark 

• Vefsna regionalpark første gang nevnt fellesmøte 
i januar 2012 

• Ble parkkandidat i Norske parker høsten 2012 

• Forprosjekt startet januar 2013 

• Hovedprosjekt startet januar 2015- avsluttet 
februar 2017 

• Positive vedtak om å etablere langsiktig og 
forpliktende samarbeid høsten 2016 

• Frist for å søke på stilling som daglig leder 1.Nov 



Hva dreier det seg om? 

• Å identifisere og verdsette  unike verdier 
innen lokal natur, kultur og identitet 

• Å utvikle regionen på grunnlag av de unike 
verdiene 

• Å samarbeide på tvers av kommuner og med 
organisasjoner, bedrifter og frivillig sektor om 
utvikling 

• Forpliktende samhandling, over tid  



Eksemplet Sjøgato 



Kultur og næring i Sjøgato, her Galleria kunstfestival 



Laksefiske i Vefsna og de andre friskmeldte elvene- snart en realitet  



Laksforsen, en restaurant der det før var en parkeringsplass  



Hovedargument for samarbeidet 

• Mange kommuneovergripende, felles tema:   
Vefsnavassdraget, scooterløyper, reiseliv osv 

• Lettere å få finansiering av prosjekt over 
kommunegrenser   

• Økt synliggjøring regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt( Norske parker og Europarc) 

• En park kan fylle mellomrommet 

• Ta det initiativet som ingen andre tar 

 



Oppgaver for park i henhold til vedtatt 
parkplan: 

• Reiseliv og annen relevant næring 

• Arealbruk(tilrettelegging m.m) 

• Kultur og kulturminner 

• Kompetanse og utvikling 

• Formidling og markedsføring 

 



Hva er behovene i Vefsna vassdraget: 

• Behov for fysisk tilrettelegging: skilting, stier, 
avkjøring og trygg ferdsel til fiskeplasser m.m.  

• Behov for entreprenører som tilbyr 
overnatting, mat og opplevelser i tillegg til 
fiske 

• Behov for synliggjøring: informasjon på nett 
og sosiale medier. 

• Behov for lokalkunnskap og godt vertskap i 
området. Hos aktørene og ellers  



Forventet verdiskaping når 
vassdragene har full aktivitet  

• 105.000.000 i omsetning pr. år, i området.  

• Basert på ca. 20 t fangst  

• Ca. 20% er inntekter fra fisket, Ca 80% på 
annen næring(overnatting, mat, opplevelser, 
transport og handel) 

 

• Dette forutsetter at man benytter anledningen 
og utvikler fasilieterer 



Parken en investering for å oppnå: 

• Økt engasjement for, og effekt av natur og 
kulturbasert næringsutvikling 

• Et positivt samarbeidsmiljø mellom private, 
frivillige og offentlige aktører som bidrar til vekst 
og trivsel 

• Økt ressurstilgang og bedre ressursutnyttelse ved 
samhandling og smartere jobbing 

• Samarbeid om omdømmebygging, 
produktutvikling, profilering, salg og 
markedsføring 

• Langsiktig jobbing må til for å få «varige resultat» 



Hvordan lykkes 

• Gode planer, langsiktig(10 år) og årlige handlingsplaner 

• Søke finansiering med forankring i gode planer 

• Riktig kompetanse 

• Forankring i alle kommunene, man må gå inn for 
samarbeidet. Kommunene må være med 

• Partnerskapsavtaler med private bedrifter, 
organisasjoner og frivillige-forpliktende samarbeid 

• Etablere gode samhandlingsarenaer 

• Synlige resultat, økte ressurser og alle typer 
verdiskaping  

 



• Kommune og sektorovergripende samarbeid 
mellom offentlig, privat og frivillig sektor er i 
dag ikke organisert på permanent basis 

• Samarbeid utvikles over tid og må få ta sin tid 

• Tålmodig og utålmodig samtidig 

 



Til slutt: 

• Samarbeidet er frivillig.  

• Kan oppløses hvis man ikke lykkes 

• Det tar tid å bygge samarbeidskultur og skape  
resultat. Fire år er kanskje et minimum av 
prøvetid 

• Begeistring og innsats nødvendig  

• Kompetanse viktig: prosesskompetanse,  
fiskeforvaltning, naturforvaltning, 
kulturminner, reiseliv og markedsarbeid m.m 



Natur-og landskapsverdier i Vefsna regionalpark: 

 
Børgefjell nasjonalpark Lomsdal-Visten nasjonalpark 

Vefsna 



Mektige fjellmassiver 
Golvertind sett fra Susendal 



Store vassdrag med villmarkspreg 
Auster-Vefsna 



Levende fjellbygder 
aktivt jordbruk holder kulturlandskapet i hevd 



Kulturverdier: 

               Sørsamisk kultur 

 



Laksefiske i Vefsna 

 



Engelskbruket 



Sjøgato 



Byparken i Mosjøen 
 

 



Tradisjonsmusikk 
 



Nybyggerliv 
 



Tilrettelegging og aktivitet: 
Helgelandstrappa, Øyfjellet 

 



Top of the Mountain, på Øyfjellet 



Øyfjellet oppned, Helgelandstrappa 



Hvia Ferrata arctic,  Øyfjellet  



Bystranda, en vill tanke  



 Toppen internasjonale  sommermusikkskole 

 



Toppen internasjonale  sommermusikkskole 



Fjellfiolene, en folkemusikkfestival i Ørjedalen 



Kolbeintunet i Varntresk-søndagsåpent juli  



Vefsna elvefestival 

 



Rafting i Vefsna 



Arktisk matfestival 



Tiendebytte-Norges eldste martna 



Vinterfestival på Unkervatnet 

 



Vinter må utvikles mer 



Bysprinten  



Bysprinttur-Kjerringtind 



En transportetappe på veg til Nordkapp og 
Lofoten eller  eget reisemål? 



Det står ikke på naturen! 



Eller kulturen 
 

 



Vi drømmer om at fiske i Vefsna skal nå gamle høyder! 



Når vi drar i sammen og i samme 
retning kommer vi raskere frem!  

www.vefsna.com 


