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Søknadsskjema for Bolyst. 

1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER
-Utvikling av parkplanlegging for bolyst og 
verdiskaping i Norge.

2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker, organisasjonen for lokale og 
regionale parker (under stiftelse)/
Nettverket for lokale og regionale parker,

3. Søknadsbeløp: 1,700 000 kr.

4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra – til)? Høst 2011 – Høst 2013

5. Hvem er kontaktperson(er)?
Navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Prosjektledelse:

Kristian Bjørnstad, sekretær, Norske 
Parker/Nettverket for lokale og regionale 
parker. Sekretariatet v/Aurland Naturverkstad, 
Postboks 27, 5741 Aurland. Tlf. 45489514 
Epost: kristian@naturverkstad.no

Styringsgruppens kontaktperson:

Dirk Kohlmann, prosjektleder,
Landskapsparkane i Hordaland og 
styremedlem i Norske Parker. Fylkesmannen i 
Hordaland. Postboks 7310, 5020 Bergen. Tlf.: 
41296550 Epost: fmhodkt@fylkesmannen.no 

Indikatorutvikling og følgeforskning:

Solveig Svardal, leder, Senter for natur- og 
kulturbasert nyskaping, Telemarksforsking. 
Postboks 4, 3800 Bø i Telemark. Tlf: 
4735061500
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Epost: svardal@tmforsk.no

Eva Falleth, Instituttleder, Institutt for 
Landskapsplanlegging, Universitetet for miljø-
og biovitenskap. Postboks 5003, 1432 Ås. Tlf: 
64966266
Epost: eva.falleth@umb.no

6.  Prosjekt- og/eller arbeidsgruppe(r)
Gi en kort oversikt over organiseringen av 
prosjektet.

Prosjekteier er organisasjonen Norske Parker
v/styreleder Eivind S. Brenna.

Arbeidsgruppe bestående av deltakende 
parkprosjekter og styret i organisasjonen 
Norske Parker.

Referansegruppe bestående av 
fylkeskommuner, nasjonale myndigheter 
(KRD, LMD, MD) og universitet (UMB).

Prosjektledelse utøves av sekretariatet til 
organisasjonen Norske Parker, med bidrag frå 
Senter for natur og kulturbasert nyskaping, 
Telemarksforsking og Institutt for 
landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap, Ås.

7. Gi en kort omtale av prosjektet. Maks 250 ord. 
Forsøk å være så operativ som mulig. Jfr også 
punkt om gjennomføringsevne i utlysningsteksten.

Bakgrunn. Dette prosjektet springer ut av 
behovene til det voksende parkmiljøet i Norge og 
offentlige myndigheter om å videreutvikle park 
som arbeidsform for det nasjonale nivået, samt 
sikre kvalitet og målbarhet i parkprosjektene.

Park som arbeidsform bygger på et langsiktig 
lokalt og regionalt samarbeid om det å ta vare på 
særpreg og samtidig videreutvikle natur- og 
kulturverdier. Park bidrar til bærekraftig 
verdiskaping (jf. Evalueringer av 
verdiskapingsprogrammene til Riksantikvaren og 
Direktoratet for naturforvaltning).

Parkplanlegging med målbare indikatorer.
Gode verktøy for mobilisering og prosess er 
særdeles viktig for utvikling av parkprosjekt. I 
dette prosjektet er fokuset på utvikling av
parkplanlegging (med 
måleindikatorer/rapporteringssystem) som det 
sentrale verktøyet i norske parker. Dette vil ha stor 
nasjonal overføringsverdi og tjene som mal for
alle parker i Norge

En parkplan definerer virkeområdet, strategier og
tiltak som, skaper 1) langsiktig lokalt og regionalt 
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samarbeid, 2) ivaretar natur- og kulturverdier, 3)
fremmer bolyst- og verdiskaping.

Deltakende områder i dette prosjektet er i 
startfasen av sine prosjekt. Parkprosjektene er 
valgt ut fra følgende kriterier: 
-Et lokalt engasjement for å bli park
-Forankring hos lokale og regionale myndigheter.
-Parken er i startfasen og har ikke mottatt offentlig 
støtte i større grad
-Relevans for parkarbeidet på nasjonalt nivå

Prosjektgjennomføring. Prosjektledelsen (inkl. 
forskingsdeltakerne) vil samordne 
parkprosjektnivå og overordnet nivå gjennom 
prosjektet. Prosjektledelsen, bidrar med 
planlegging, prosess og indikatorkompetanse, 
koordinerer deltakere og dokumenterer erfaringer. 
Metodisk vil både prosjektgjennomføringen og 
følgeforskning ha form som en prosessorientert 
følgevaluering (jf. Telemarksforsking) som følger 
utviklingen i parkprosjektene og som underveis 
bidrar med læring og innspil til målgruppene. 

8. Hvem er målgrupper for prosjektet?
Organisasjonen Norske Parker sitt styre og 
medlemmer (etablerte og nye parkprosjekter).

Offentlige myndigheter; departementer og 
direktorater (primært KRD, LMD, MD), 
kommuner, fylkeskommuner og 
universitetssektoren.

Deltakende parkprosjekter:
-Finnskogen natur- og kulturparkprosjekt, 
Hedmark
-Prosjektet Regionalpark Haldenkanalen, Østfold
-Sveio landskapspark, Hordaland
-Austevoll landskapspark, Hordaland
-Radøy landskapspark, Hordaland
-Grøtøyleia landskapsparkprosjekt, Nordland

Eventuelt andre parkprosjekter som etableres de 
kommende årene vil ta del gjennom 
erfaringsutveksling.

9. Hvordan skal målgruppen(e) 
informeres/involveres i prosjektet?

Jevnlige møter mellom prosjektledelse, styret i 
Norske Parker og parkprosjekter.

Utviklingsverksteder for alle målgrupper i 
forbindelse med to årlige nettverksmøter for park.

Oppretting av egen prosjektblogg på internett og 
utsending av nyhetsbrev.

Deltakelse på møter i deltakende kommuner, 
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fylkeskommune og bygdelag ang. planarbeid.

10. Hva er mål og eventuelt delmål for prosjektet? Hovedmål
Utvikle parkplanlegging som en kvalitetssikret 
arbeidsform for bolyst og bærekraftig 
verdiskaping for det nasjonale nivået. 

Delmål 1 
Sammenstille erfaringer fra parker i Norge og 
Europa i forhold til parkplanlegging, 
måleindikatorer- og rapporteringssystem, og
overordnet godkjenningsprosess.

Delmål 2 
Utvikling av parkplan som det sentrale verktøy i 
norske parker. Utforming av relevant pilotmodell 
for parkplan med måleindikatorer og 
rapporteringssystem.

Delmål 3
Ferdigstille parkplaner gjennom et koordinert
parkplanarbeid i deltakende parkprosjekt. 
Implementering av felles og egne måleindikatorer 
og rapporteringssystem i parkplan.

Delmål 4.
Evaluere etablerte parker etter pilotmodell for 
parkplan og måleindikatorer. Gi forslag om 
tilpassing for etablerte parker.  

Delmål 5.
Etablere en ny norsk parkplanlegging og 
godkjenningsordning for lokale og regionale 
parker.

11. Hvordan er målene forankret i lokale/regionale 
styringsdokumenter?

Parkprosjektene og parkene har i sine 
styringsdokumenter forankret arbeidet med park 
på nasjonalt nivå og ønsker å sirke kvalitet i egne 
prosjekt gjennom det nasjonale arbeidet i regi av 
Norske Parker/Nettverket for lokale og regionale 
parker.

12. Hva slags resultatindikatorer har prosjektet for 
måloppnåelse?

Beskriv hvordan dere skal arbeide for å finne ut 
om dere når målene i prosjektet? 

Se framdriftsplan/milepælsplan

En følgeforskningskomponent i dette prosjektet 
vil beskrive om dette prosjektet (det nasjonale 
arbeidet) og de deltakende parkprosjektene når 
målene som er satt.
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13. Beskriv kort hva dere tror vil ha størst 
læringseffekt for andre prosjekter/kommuner. 

At parkplanarbeidet og godkjenningsprosessen for 
park i seg selv er nyttig og at dette danner en god 
plattform for langsiktig samarbeid, mobilisering
og planlegging for bolyst og verdiskaping lokalt 
og regionalt.

14. Hvor geografisk konsentrert vil prosjektet ha 
effekt? (sett kryss)

a) helt lokal effekt (x)

b) effekten kommer i flere kommuner i regionen
(x)

c) effekten kommer i hele fylket

d) effekten kommer i eget fylke og i andre fylker
(x)

e) effekten kommer i eget fylke, samt i andre 
fylker og/eller utenfor Norge (x)

15. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet 
eventuelt er tenkt sluttført/videreført etter 
prosjektets slutt. Maks 250 ord.

Arbeidet vil videreføres i en ny norsk praksis for 
parkplanlegging og et godkjenningssystem for 
lokale og regionale parker i Norge. Parkenes felles 
organisasjon og nasjonale myndigheter vil stå 
sentralt i denne ordningen. 

De plan- og prosessfaglige erfaringer fra 
prosjektet vil dokumenteres og kommuniseres av 
prosjektets forskingsaktører (Telemarksforsking 
og ILP/UMB) og gi grunnlag for videre 
forskingsprosjekt og høgskolekurs.

Utvikling av indikator- og rapporteringssystem i 
dette prosjektet vil være relevant for andre 
områder med spesiell status, som for eksempel 
områder med verdensarv. Parkenes felles 
organisasjon vil kommunisere erfaringer til sitt 
nasjonale og internasjonale nettverk.

16. Hvilke effekter av prosjektet ser dere for dere 
at prosjektet skal føre til?  

Effekter på lokalt og regionalt nivå i deltakende 
prosjektområder:

 Bidra til økt lokal plan- og 
prosesskompetanse som sikrer samarbeid, 
kvalitet og langsiktighet i det lokale og 
regionale utviklingsarbeidet

 Økt synlighet for park som arbeidsmetode 
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I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag 
- Finansieringsplan
- Framdriftsplan og milepælsplan
- Rapport fra evt. forprosjekt i tilknytning til omsøkt prosjekt

lokalt og regionalt

 En parkplanlegging som sikrer målbarhet 
og som styrker bolyst og verdiskaping

Effekter på nasjonalt nivå:

 En ny norsk parkplanlegging og en 
godkjenningsordning for parker som er 
målbar og kvalitetssikret

 Økt nasjonal koordinering omkring lokal 
og regional park skaper bedre intern 
organisering, samt mer synlighet og 
aksept for denne arbeidsmåten nasjonalt

 Stimulering av økt forsking og utvikling 
av lokal og regionalpark, spesielt i forhold 
til plan og prosess, samt parkenes bidrag 
til bolyst og bærekraftig verdiskaping


