
Orientering om Nasjonalparksatsingen 
Kommunestyret i Nordreisa 14.mars 2013 



NASJONALPARKENE 

I Reiselivsstrategien 
Nasjonalparkstyre- og forvaltere 

Nasjonalparken som  verdiskaper 

I Reiselivsstrategien 
Fokus informasjon, kompetanse 

Autorisasjon  

Reiselivsstrategien 
VSP natur 

Distriktsmeldingen 
Fokus bolyst, næring, sted 



Hva menes med «Verdiskapning»? 

Sosial Kulturell Miljømessig Økonomisk 

10 prinsipper om bærekraft 



Nasjonalparkkommuner 
 



ORGANISERING 

Nordreisa 

- Landsbyrådet 
- Næringsutvikler 
- Næringslivsrepresentanter 
- Prosjekt helårsvert 
- Lokal nasjonalparkgruppe 

Miljøverndepart. 

Direktoratet for 
naturforvaltning 

Nasjonal 
styringsgruppe 

33 forskjellige kommuner 



Norges Nasjonalparklandsbyer 



ORGANISERING 

Miljøverndepart. 

Direktoratet for 
naturforvaltning 

Nasjonal 
styringsgruppe 

Felles 
prosjektkoordinator 

Lom Geilo Jondal Vingelen Storslett 



Verdiskapning i 
Nordreisa? 

• Nærmere 5 millioner i 
tilskuddsmidler siden 
2008 

• Økt reiselivsfokus 
• Landsbymarkedet 
• Bolyst 
• Kompetanse 
• Vertskap 
• Nasjonalparkmagasinet 
 
 

 



AMBISJON OG MÅLSETTING  

 

> Vi skal gjøre Nasjonalparksatsingen til en nasjonal 
satsing som samler alle aktører med interesse i 
nasjonalparker. 

> Satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og 
representere en bedre mulighet for lokal 
næringsutvikling. 
 



KOMMUNIKASJONSOPPGAVE  

> Sørge for at Nasjonalparkkommune og landsby blir et begrep med 
innhold – som øker stedets attraktivitet – og bidrar til økt stolthet for 
innbyggerne og økt besøk fra inn- og utland. 

 

> Vi ønsker å kommunisere business og verdiskaping. 

> Andre aktører ivaretar forvaltning. 
 



VISJON  
 
 

• «Nasjonalparklandsbyene og Nasjonalparkkommunene 
skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser 
av natur- og kulturarv.» 



HOVEDBUDSKAP  

 
• Godt vertskap for din opplevelse av natur og 

kultur. 
 



MÅLGRUPPER 

> Innbyggere/lokalmiljø og sentrale lokale talspersoner/frontfigurer 

> Lokale næringsaktører/destinasjonsselskaper 

> Politikere/off. myndigheter sentralt og lokalt 

> Media/presse 

> Turister fra inn- og utland 
 



TILTAK 

• VERTSKAP 
• MERKEVARE 
• ERFARINGSUTVEKSLING 
• REKRUTTERING OG SYNLIGHET 
• FORANKRING 
• LOKAL NÆRINGSUTVIKLING 

 
 



Tiltakene i siste år av VSP natur: 

• 3,75 millioner fordelt på en rekke gode prosjekter: 
- Vertskap 
- Kompetanseprogram for barn 
- Nettside, merkevarestrategi for Nasjonalparkene i Norge 
- Miljøsertifisering 
- Arrangementsstøtte 
- Noe løyper og tilrettelegging 
- Landsbybedrifter 

 



Mange kokker… får til mer? 

• NPK • NLPB 

• HNPS • RNP 

Forvalter Informasjon 

Bolyst Vertskap 

Nasjonalparkgjengen 
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