
 

 

Sluttrapport BOLYST 

Til: KRD 

Fra: Norske Parker, sekretariatet v/ Trude Knagenhjelm 

Dato: 21.12.2012 

  

  

I løpet av året 2012 har organisasjonen Norske Parker gjennomført Bolyst-prosjektet Lokale og 

regionale parker – utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge, med 

tilsagnsnummer 11203044.  

 

Deltakende prosjekter har vært Haldenkanalen regionalpark (fra prosjekt til etablert park), Finnskogen 

Natur- og kulturpark (fra prosjekt til etablert park), Vefsna-regionen, Numedal, Varanger og Rendalen. 

Sekretariatet i Norske Parker ved Aurland Naturverkstad AS har stått for gjennomføringen og 

dokumentasjonen av prosjektet.  

 

Kommune: Aurland 

Prosjektnavn: Tilsagnsnr. 11203044. Lokale og regionale parker – utvikling av 

parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge 

Prosjektleder: 

 

Sekretariatet ved Aurland naturverkstad AS 

Leder i 

styringsgruppen: 

Eivind Brenna 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

 

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe 

b) Forankring i befolkningen 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovedmål. Oppnådd 

Delmål 1. Oppnådd 

Delmål 2. Oppnådd  

Delmål 3. Oppnådd 

Delmål 4. Oppnådd  

Delmål 5. Oppnådd 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Prosjektet har nådd fram til deltakende parkprosjekter og organisasjonen 

Norske parker. Offentlige myndigheter, departementer, direktorater, 

kommuner, fylkeskommuner og universitetssektoren får utbytte i det videre 

ved innsyn i dokumentasjonen fra prosjektet og nye ordninger for 

godkjenning, retningslinjer for forstudier og måling av måloppnåelse ved 

bruk av indikatorer 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

Notat med sammenstilling av erfaringer fra parker i Norge 

Verksted i parkplanlegging på Gardermoen, mars 2012 

Deltakelse fra Norske parker på mulighetsseminar i Vefsnaregionen 29. 



tiltak mars 

Verksted i parkplanlegging i Aurland, juni 2012 

1 søknad om opptak som parkkandidat 

2 søknader om opptak som park 

6 søknader til verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 

Notat med erfaringer og forslag 

Nye retningslinjer for forstudier 

Ny modell for parkplanlegging 

Ny modell for godkjenning 

Framlegg til måling av måloppnåelse og rapporteringssystem 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan 

b) Forsinket pga. uforutsigbar framdrift i de deltakende 

parkprosjektene og utsatt utlysning av verdiskapingsprogram 

c) Det er foretatt følgende justering 

Ferdigstilling av prosjektet etter utlysning av verdiskapingsprogrammet 

for lokale og regionale parker 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker x 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor 

Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Gjennom verksteder og rådgivning blir de deltakende prosjektene hjulpet 

fram i sin utvikling av park. Erfaringene sammenfattes i notatform og vil 

inngå som grunnlag for utvikling av en kvalitetssikret arbeidsform for 

parkplanlegging. 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Prosjektet har stor overføringsverdi i forhold til all regional og lokal 

utvikling i Norge og Norden. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Norske Parkers Parkmøte i Halden 18.-19. april. 

Verksted i parkplanlegging på Gardermoen, mars 2012 

Deltakelse fra Norske parker på mulighetsseminar i Vefsnaregionen 29. 

mars 

Verksted i parkplanlegging i Aurland, juni 2012 

Mobiliseringsmøte i Rendalen 

Norske Parkers Parkmøte i Oslo 4.-5. oktober. 

Mobiliseringsmøte i Numedal 

 

 



Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

 Budsjett Regnskap 

Egeninnsats fra etablerte parker 200 000  200 000 

Egeninnsats fra to detlakende parkprosjekt 300 000 300 000 

KRD 500 000 306 019 

Overføring KRD  

Sum inntekter 1 000 000 306 000 

Utgifter 
Prosjektledelse, analyse og rådgjeving 370 000 384 815 

Adm. Utgifter 70 000  94 008 

Reisekostnader 60 000   21 177 

Plan arbeid i deltakende prosjekt og 

deltakelse fra etablerte parker 

500 000 500 000 

Sum utgifter 1 000 000 535 721 

Over / underskot 0 -193 981 

 

 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen x 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til 

nyetableringer x 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og 

formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 

breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringssted for bedrifter? x 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? x 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Arbeidet videføres gjennom utvikling av en etablert praksis for 

parkplanlegging og godkjenningssystem for lokale og regionale parker i 

Norge. 

 

 

Prosjektet har bestått av følgende aktiviteter, dokumentert gjennom vedlegg: 

  



Aktivitet Framdrift Vedlegg 

   

Fase 1 – Prosjektforberedelser. Systematisering av 

erfaringer i grunnlagsnotat. Parkplanverksted. 

 

Januar–Februar 

2012 

 

Prosjektleder utarbeider overordnet plan for prosess og 

medvirkning. 

 

  

Prosjektstart. Det opprettes en arbeidsgruppe som består av 

styret i foreningen Norske Parker og andre relevante 

deltakere. Prosjektleder oppretter informerer om bloggsiden 

til Norske Parker og oppretter epost-liste til deltakerne. 

 

  

Prosjektledelsen systematiserer og sammenstiller erfaringer 

fra etablerte parker/parksystemer i Norge og Europa i forhold 

til parkplaner, kriterier, måleindikatorer- og 

rapporteringssystem, og godkjenningsprosess. 

  

 

 

 

Prosjektledelsen foretar en analyse av etablerte 

parkprosjekter i Norge i forhold til foregående punkt. Dette 

legges frem for arbeidsgruppen for videre behandling. 

 

  

Prosjektledelsen utarbeider et grunnlagsnotat som legges 

frem for prosjektets arbeidsgruppe og etablerte parker 

 

 1. Notat 

Arrangering av et parkplanleggingsverksted med alle 

relevante deltakere.  

 

 2. Program 

   

Fase 2 – Medvirkning og rådgivning. Rådgivning i 

parkplanarbeid i deltakende parker. 

 

Mars–Mai 2012  

Oppstart av parkplanarbeid i 2 deltakende parkprosjekt.  

Start av parkplanlegging gjennom utforming av parkplan og 

utforming av måleindikatorer og rapporteringssystem. 

 

 

 

3. Vedtak 

Finnskogen 

Natur- og 

kulturpark 

4. Sjekkliste 

Arrangering av et parkplanleggingsverksted med alle 

relevante deltakere.  

 

 5. Program 

Parkmøte. Organisere felles arbeidsmøter for prosjektets 

partnere.  

 

 6. Program  

   

Fase 3 – Fullføre en parkplan i deltakende 

parkprosjekt og en parkavtale (charter). 

 

Mai-Juni 2012  

Fullføring av parkplan og underskrevet parkavtale i 

deltakende parkprosjekt. Parkprosjektene sender søknad om 

godkjenning og opptak til parkenes felles organisasjon. 

 

 7. Charter - 

Regionalpark 

Haldenkanalen 

8. Søknad fra 

Haldenkanalen 

og Finnskogen 



til Norske 

Parker 
Parkmøte. Felles samling med alle prosjektmålgrupper. 

Erfaringsutveksling fra arbeidet i denne fasen.   

 

 

 

9. Program 

   

Fase 4 – Notat med forslag til felles parkplanlegging 

og godkjenningsordning 

 

Juli 2012  

Notat med praktiske erfaringer fra prosjektet og forslag til 

felles modell for godkjenningsprosess, parkplanlegging og 

indikatorer- og rapporteringssystem. 

 

 

 

10. Notat 

   

 

 

 

Med denne sluttrapporten anser vi prosjektet som ferdigstilt. 

 

 


