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En faseinndelt prosess



Prosjektet er politisk forankret
Næringsplanen for Vefsn kommune 2021-2024, pkt. 2.3 formulert følgende målsetting: 
”Bistå i videreutviklingen av en bærekraftig reiselivsnæring”.

Hovedstrategiene for å oppnå målet er at Mosjøen og omegn Næringsselskap KF på vegne av Vefsn kommune skal:

1) Følge opp og delta aktivt i reisemålsutviklingsprosjektet i regi av Vefsna Regionalpark.

2) Være en pådriver og følge opp tiltakene som fremkommer i masterplanen i prosjektet.

Hattfjelldal har i sin ”Strategisk næringsplan 2020-2023” sagt 
”Hattfjelldal kommune vil bidra til utvikling av samarbeid, nettverk og klynger i og 
utenfor kommunen. Vi vil legge vekt på områder hvor kommunen allerede har fortrinn, 
spesielt innen opplevelsesnæringene og innen skog- og trebearbeiding”.

Grane har i sin ”Næringsplan 2019-2022” vedtatt at ”Grane kommune skal utvikle 
reiselivet ved bl.a. å gjennomføre reisemålsutvikling iht. Innovasjon Norges håndbok,
i samarbeid med Vefsna regionalpark, aktørene og kommunene”.



Bredt sammensatt 
styringsgruppe,
et operativt
arbeidsutvalg
og fokuserte
arbeidsgrupper

Navn Representerer

Bent Bakkan Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF

Kåre Bergsnev HTS Mosjøen AS

Harald Lie Hattfjelldal kommune

Øyvind Nes Hattfjelldal Vekst AS

Even Nyhagen Mosjøen Snøscooterutleie

Ellen Schjølberg Grane kommune

Mariann Sæther RiverNorth AS

Kristin Laksfors Fru Haugans Hotel AS

Merethe Kvandal Naturlige Helgeland AS

Laila Andersen Visit Helgeland AS

Lena Holdaas Innovasjon Norge

Maren Sæther Narjord Nordland Fylkeskommune

Marie Bergsli Mimir

Ingrid S Sætre Mimir

Geir Olsen Vefsna Regionalpark

Margrethe Jønsson Vefsna regionalpark



Prosjektansvar og -ledelse

• Vefsna regionalpark er et felles samarbeidsorgan 
for de tre kommunene og har det formelle 
prosjektansvaret.

• Prosjektledere lokalt: 
Vefsna Regionalpark Geir Olsen

• Eksterne rådgivere: 
Mimir as v/ Ingrid Sætre og Marie Bergsli

Foto: CH-Helgeland Reiseliv
Foto: visithelgeland.com



Hovedaktiviteter i fase 2
HA 1: Ambisjonsnivå for utviklingen (foredle forslagene)

HA 2: Rett gjest, på rett sted, til rett tid – bruke NNR strategisk kompass

HA 3: Vinter Helgeland – konseptualisering og sesongutvikling 

3.1 Scooter*

HA 4: Mat & Måltidsopplevelser*

HA 5: Arrangements- og attraksjonsutvikling – fylle årshjulet

HA 6: Smertepunkter og bedre besøksforvaltning 

6.1 – Smertepunkter*  6.2  Infrastrukturplan Vefsna*  6.3 Dialog Statskog*

HA 7: Travel slow & green to the North

HA 8: Fremtidig ledelse og utvikling

HA 9: Merket for bærekraftig reisemål (avklaringsfasen)

HA 10:  Inspirasjon og innovasjonskultur Foto: Hans Petter Sørensen

* Prioritert ved oppstart – med egne 
arbeidsgrupper organisert våren 2021









HA 9 Merket for bærekraftig
reisemål – avklaringsfasen

Innovasjon Norge eier og utvikler en merkeordning som tilbys norsk reiseliv som ønsker å prioritere 
bærekraftig reisemålsutvikling. Merkeordningen er et verktøy for å systematisere et langsiktig 
arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen 
over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et 
redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt. Arbeidet krever samhandling og 
samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn. 

Det må avklares hvorvidt Vefsnaregionen (Grane, Hattfjelldal og Vefsn) skal igangsette arbeidet med 
merket for bærekraftig reisemål. Visit Helgeland deltar i et InterReg prosjekt om bærekraft. De ulike 
initiativene må koordineres og forsterke sluttresultatet. Vurdere Nasjonalpark-kommune status -
Grane har allerede søkt. Viktig å koordinere og forsterke initiativene/prosessene. Holde kontakt og 
dialog med Okstindan natur- og kulturpark.


