Til ordførarane og rådmennene i kommunane:
Fyresdal, Kviteseid, Nissedal,
Seljord, Tokke og Vinje.
8. mars 2010

Innkalling til rådsmøte

Stad:
Quality Straand Hotel, Vrådal
Dato:
Tysdag 16. mars 2010
Kl. slett: 09.00

Vest-Telemarkrådet vil på møtet 16. mars vidareføre drøftingane rundt den framtidige organiseringa av politiet i
regionen. Til møtet har vi invitert politimester Anne Rygh Pedersen, driftseiningsleiar Geir Kjartan Lid og mogleg
fleire representantar frå politiet.
Saklista inneheld også ei rekkje orienteringssaker der representantar frå ulike organisasjonar er invitert til å gje
nærare orienteringar.
I sak 18/2010 vert det ei nærare drøfting omkring kollektivtrafikkavtalene i distrikta.

Vi ynskjer vel møtt 16. mars.
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Vest-Telemarkrådet

Sakliste til rådsmøte 16. mars 2010.

Sak 17/2010 Referat frå rådsmøte 16. februar 2010

Sak 18/2010 Kollektivtrafikk i distrikta. Fornying av avtalene mellom
Telemark fylkeskommune og trafikkselskapa.

Sak 19/2010 Attføringssenteret i Rauland. Orientering v/dagleg leiar Svein
Kostveit.

Sak 20/2010 Telemarkskanalen som regionalpark. Orientering v/Frida
Sviland, Telemark fylkeskommune, Nils Gjerde Tokke
kommune og Hans Bakke Kviteseid kommune.

Sak 21/2010 Beredskap i kommunane. Orientering ved fylkesberedskapssjef
Elisabeth Danielsen og beredskapskoordinator i Kviteseid
Erling Tveiten

Sak 22/2010 Framtidig organisering av politiet. Drøfting med
politimester Anne Rygh Pedersen, driftseiningsleiar
Geir Kjartan Lid m.fl.

Sak 23/2010 Ymse
- Mogleg rådsmøte/pilgrimsvandring 2. – 3. juni
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Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 16. februar 2010.
Tilstades: Regionordførar Anne-Nora Oma Dahle, Arne Vinje, Torstein Tveito, Solveig S.
Abrahamsen, Bjørn Nome, Olav Urbø, Sverre Sæter, Hans Kristian Lehmann, Per Dehli, Ketil
Kiland, Therese Hauger og sekretær Kjell Gunnar Heggenes.
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

Sak 10/2010 Referat frå rådmøte 12. januar 2010.
Vedtak: Referat frå rådsmøte 12. januar 2010 vert godkjent utan merknader.

Sak 11/2010 Felles grafisk profil for Vest-Telemark, utsett sak.
Ole Dalen frå Vest-Telemark Næringsutvikling var tilstades og orienterte nærare om saken.
Forslaget til felles grafisk profil vart godkjent i rådsmøte 19. mai 2009 etter å ha vore lagt
fram i kvar enkelt kommune. Rådet vedtok at ein skulle kome nærare attende til bruken av
denne. Notatet ”Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda” fastset rett bruk av profilen og gjev
døme på slik bruk.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til retningslinene for bruken av den felles grafiske
profilen. For til ei kvar tid å fastsetje rett bruk av profilen opprettar Rådet fylgjande gruppe:
- Regionordførar Anne Nora Oma Dahle
- Leiar av rådmannsutvalet Ketil Kiland
- Leiar av Vest-Telemark Næringsforum Olav A. Veum
- Prosjektleiar Ole Dalen

Sak 12/2010 Organisering av politiet i Vest-Telemark.
Som grunnlag for saken låg det føre ei fersk utgreiing om mogleg samlokalisering av
lensmannskontor i Vest-Telemark.
Ei arbeidsgruppe innan lensmannsetaten står bak utgreiinga som konkluderer med ei
samanslåing av lensmannskontora i Kviteseid, Tokke og Vinje. Gruppa rår vidare til at det
vert oppretta ei ny gruppe som skal vurdere geografisk plassering av eit mogleg samanslege
kontor. I brev frå Telemark Politidistrikt datert 22. januar 2010 adressert til ordførar/rådmann
i dei seks Vest-Telemarkkommunane vert kommunane invitert til å delta med 2 personar i
denne gruppa.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til invitasjonen frå politidistriktet, men kan ikkje akseptere
at kommunane er representert med berre 2 personer i ein så avgjerande sak som dette.
Rådet krev ein at kvar enkelt kommune blir representert i den vidare prosessen og
regionordførar og leiar av rådmannsutvalet får i oppdrag å ta snarleg kontakt med
politimester Anne Rygh Pedersen i saken.

Sak 13/2010 Kollektivtransport i distrikta – midlar 2010, orientering.
Regionrådsleiar informerte innleiingsvis frå arbeidet i KID-gruppa der Telemark
fylkeskommune no har sendt søknad til Samferdselsdepartementet om midlar til eit
fylkesomfattande prosjekt gjeldande samordna informasjon og marknadsføring.
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I tillegg tok regionrådsleiar opp problematikken omkring fornyinga av avtalene mellom
fylkeskommunen og trafikkselskapa gjeldande kollektivtenestene i distrikta.
På bakgrunn av signal om mogleg konkurranseutsetting av desse, vart det uttrykt bekymring i
høve til moglege konsekvensar for dei lokale ruteselskapa og deira tilsette.
Ein vesentleg del av rutetilbodet er i dag samansett av kommersielle ekspressruter og lokale
tilbringarruter der ruteselskapet tek eit heilskapleg ansvar for dei reisande. Denne
kombinasjonen er avgjerande for at det finst eit rutetilbod i distriktet. Resultatet av ein
komande anbodsrunde kan vera at dei lokale selskapa taper avgjerande delar av
inntektsgrunnlaget og at lokale arbeidsplassar vert borte.
Erfaringar viser at ein kan spare pengar i 1. anbodsrunde, men at prisane aukar i stort mon ved
2. runde slik at argumentet om å spare pengar såleis ikkje held mål over tid.
I Sverige, der anbod har vore i bruk i ei rekkje år, ynskjer ein no å gå attende til tidlegare
kontraktsformer med marknadsansvar lagt til transportutøvarane.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande og vil så sterkt som råd oppmode
Telemark fylkeskommune til å fornye avtalene med dei lokale kollektivselskapa i same
kontraktsform som no, dvs. netto-kontrakt (tenestekonsesjons-kontrakt).
Rådet vil peike på at det etter dagens lovar og forordningar er høve til slik fornying, og ser
perioden fram mot 2019 som svært viktig for å førebu distrikta og dei lokale kollektivselskapa
på dei endringa som mogleg måtte kome i kraft av EU sine forordningar.

Sak 14/2010 Norsk Kulturarv, orientering.
Direktør Grete Horntvedt var tilstades og orienterte nærare om Norsk Kulturarv.
Organisasjonen arbeider for å synleggjera kulturminneverdiar gjennom næringsutvikling og
aktivt bruk og marknadsfører kulturarvopplevingar i heile landet.
Norsk Kulturarv vart stifta i 1993 og har i dag samarbeid med 37 kommunar. I Telemark er
Hjartdal og Tinn med i samarbeidet og organisasjonen vil gjerne utvide dette til å gjelde fleire
kommunar. Aktuelle samarbeidsområde er restaurering/vedlikehald, synleggjering av
kulturminne, undervisningsopplegg i grunnskulen samt utviklingsarbeid.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande.

Sak 15/2010 Statens Vegvesen, handlingsprogram 2010 – 2013 (2019).
Orientering og drøfting av ein del viktige vegsaker.
Børge Skårdal frå Vest-Telemark Næringsutvikling var tilstades i denne saken.
Som grunnlag låg det føre utskrift av handlingsprogram for 2010 – 2013 (2019) for rute
5a E134 Drammen – Haugesund med tilknytningar. Handlingsprogrammet viser fylgjande:
Perioden 2010 – 2013.
- Oppfylgjing av den vedtekne Haugalandspakka
- Stordalstunnelen (100 mill)
- Statlege midlar i fyrste 4-årsperiode til oppstart av Damåsen – Saggrenda (100 mill)
- Det vert lagt opp til å starte bygginga av Århus – Gvammen (350 mill)
Perioden 2014 – 2019.
- Fullføring av Damåsen – Saggrenda (450 mill)
- Fullføring av Århus – Gvammen (750 mill)
- Det vurderast som aktuelt å prioritere statlege midlar til å starte bygging av nye
tunnellar på E134 over Haukelifjell og forbi Røldal (450 mill)
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Børge Skårdal viste til at AS Haukelivegen no har sendt brev til Hordaland fylkeskommune,
Hardangerrådet, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Haugalandsrådet og Vest-Telemarkrådet
med tanke på å etablere eit bompengeselskap for Røldal/Haukelifjell. Føremålet med
selskapet er i fyrste omgang å forskottere vidare planarbeid gjennom låneopptak. I brevet ber
AS Haukelivegen om prinsipiell tilslutning til slik etablering.
I samband med overføring av vegansvar frå Staten til fylkeskommunane har Rv41
Brunkeberg – Kristiansand fått riksvegstatus og går inn klasse med E18, E134 og Rv36.
Det er sett i gang eit arbeid for å kartlegge planstatus og utarbeide naudsynte planer for vidare
arbeid.
Skårdal viste også til ein tidlegare framlagt oversikt over hovudvegnettet i Vest-Telemark der
ein prioriterer vegane:
- Tjønnefoss – Fyresdal – Krossli - Dalen – Åmot – Rauland
- Vrådal - Krossli
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande.
Vest-Telemarkrådet sluttar seg til forslaget frå AS Haukelivegen om at det vert danna eit
bompengeselskap for å finansiere planlegging og bygging av nye tunnelar ved
Røldal/Haukelifjell.
I samband med hovudvegnettet i regionen ynskjer Rådet i fyrste omgang å prioritere
standardheving på delstrekningane Tjønnefoss – Krossli og Dalen – Åmot.

Sak 16/2010 Ymse.
Samhandlingsreformen.
Ketil Kiland orienterte om framdrifta i saken. Det vert no lyst ut stilling som koordinator for
det vidare arbeidet med samhandlingsreformen. Kontorstad skal vera i regionen.
Skjønnsmidlar 2010.
Vest-Telemarkrådet er tildelt 1 710 000,-i skjønnsmidlar for 2010.
Felles utspel frå fylkesbondelaga i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Det låg føre brev frå Telemark Bondelag med oppmoding om å støtte ei felles uttale frå dei
nemnde fylkesbondelaga for å få til eit lyft for mjølkeproduksjonen i dei 3 fylka.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til innhaldet i brevet som vert vidaresendt kvar enkelt
kommune.
Mogleg deltaking i arbeidsgruppa for handlingsplan i landbruket.
Det låg føre brev frå Telemark Bondelag datert 1. februar 2010 med ynskje om deltaking frå
dei lokale bondelaga i arbeidsgruppa som skal lage handlingsplan for landbruket i regionen.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til tidlegare vedtak og held fast på samansetjinga av
arbeidsgruppa.
Vinje best igjen.
Vinje er nyleg kåra til landets beste kommune på service- og kunnskapsnivå innan tekniske
tenester. I 2008 fekk kommunen Amnesty-prisen og vart i 2009 kåra til årets kulturkommune.
Vest-Telemarkrådet ynsker å markere desse gode resultata og overrekte blomar til ordførar
Arne Vinje. Rådet vil gjerne kome til Vinje kommune for å få nærare orientering om
tenestene og ynskjer å halde eit komande rådsmøte der.
Referent: Kjell Gunnar Heggenes
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Møte 16. mars 2010

Sak 18/2010 Kollektivtrafikk i distrikta. Fornying av avtalene mellom
Telemark fylkeskommune og trafikkselskapa.
Bakgrunn.
I møte 16. februar 2010 handsama Vest-Telemarkrådet sak 13/2010 Kollektivtransport i
distrikta, midlar 2010, orientering.
Rådet drøfta problematikken omkring fornying av avtalene mellom fylkeskommunen og
trafikkselskapa gjeldande kollektivtenestene i distrikta, og det vart mellom anna vist til
viktigheiten av å vidareføre dagens kontraktsform der marknadsansvaret er lagt til
trafikkselskapa.
Vest-Telemarkrådet gjorde slikt vedtak: ”Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande
og vil så sterkt som råd oppmode Telemark fylkeskommune til å fornye avtalene med dei
lokale kollektivselskapa i same kontraktsform som no, dvs. netto-kontrakt (tenestekonsesjonskontrakt). Rådet vil peike på at det etter dagens lovar og forordningar er høve til slik
fornying, og ser perioden fram mot 2019 som svært viktig for å førebu distrikta og dei lokale
kollektivselskapa på dei endringa som mogleg måtte kome i kraft av EU sine forordningar.”
Saken omkring fornying av avtalene vil kome opp til politisk handsaming i Telemark
fylkeskommune fyrst i møte i infrastrukturutvalet 22. mars og deretter i møte i fylkesutvalet
og fylkestinget i løpet av våren.
Det vil ligge føre ei administrativ innstilling til infrastrukturutvalet rett før rådsmøtet
16. mars. Innstillinga vil bli ettersendt/utdelt på rådsmøtet.
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Vest-Telemarkrådet

Møte 16. mars 2010

Sak 19/2010 Attføringssenteret i Rauland. Orientering v/dagleg leiar
Svein Kostveit.
Bakgrunn.
I møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 låg det føre rapport gjeldande
arbeidsprogrammet for 2008 – 2009.
Under punktet ”Attføringstilboda i regionen.” står det å lese fylgjande:
Attføringssenteret i Rauland AS
Foretaket vart starta i 1986 og er pr. definisjon ikkje eit attføringstilbod men eit sjukehus
innan spesialisthelsetenesta. Målgruppa er sjukemelde med muskel- og skjelettlidingar og
lettare psykiske plager.
Attføringssenteret har 250 aksjonærar med Vinje kommune og Norsk Hydro som dei største
eigarane, og senteret er ein av dei største private arbeidsplassane i regionen.
I 2005 fekk attføringssenteret status som Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta
rehabilitering. Verksemda har i 2009 hatt inne om lag 600 brukarar til eit 4 vekers
rehabiliteringsopphald og 200 brukarar til ei vekes funksjonsavklaringsopphald.
Vi har invitert dagleg leiar Svein Kostveit til rådsmøtet 16. mars får å få nærare informasjon
om denne viktige bedrifta.
Som vedlegg til saken fylgjer dei innleiande sidene i årsmeldinga for 2008.
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Nasjonalt kompetansesenter

4
Klinikk

Nasjonalt kompetansesenter

Innledning

Attføringssenteret i Rauland (AiR) har arbeidet med kompleks arbeidsrettet rehabilitering siden oppstarten i 1986.
Bortimot 14.000 brukere har vært gjennom et opphold. Våre brukere er langtidssykemeldte, har sammensatte problemstillinger og har et behov for et større tilbud enn det som kan gis lokalt.

AiR er i dag organisert i tre resultatenheter, klinikk, service og nasjonalt kompetansesenter.
Organisasjonskartet på neste side illustrerer dette. Nasjonalt kompetansesenter omtales i hovedsak eget
kapittel i årsmeldinga
Det overordnede målet med opphold ved AiR har siden oppstarten vært at brukeren skal komme i arbeid.
Våre brukere i fireukers programmet har i gjennomsnitt vært sykemeldt ca. 12 måneder ved ankomst til
AiR. Statistikker 3 mnd etter utskriving viser knapt 80% tilbakeføring til yrkesaktivitet. Høsten 2008 ble
det etablert et nytt en-ukes funksjonsavklaringstilbud.
AiR ble startet opp i 1986 etter lang tids planlegging. Grunnleggeren og hoveddrivkraften bak senteret
var dr. med. Eyvind Thiis-Evensen, en ruvende skikkelse innenfor norsk arbeidsmedisin. Han var en av
grunnleggerne av bedriftshelsetjenesten ved Norsk Hydro, skrev sin doktorgrad på silikose blant arbeiderne
ved Porsgrunn Porselænsfabrikk, og var også en av grunnleggerne av Yrkesmedisinsk Avdeling ved
Telemark Sentralsykehus.
I tillegg var også direktør Erling Stordahl ved Beitostølen helsesportsenter, arbeidskonsulent Per J.
Fredriksen og Vinje kommune sentrale drivkrefter i planleggingen.
Sentret ble stiftet som et aksjeselskap og har drevet non- profitt hele tiden med alt i alt over 350 aksjonærer
hvor Norsk Hydro og Vinje Kommune er de største. AiR er godkjent av skattedirektoratet som ideell
organisasjon.

Klinikk

Utviklingsplan

Nasjonalt kompetansesenter

I 2008 ble det innført en ny modell for å systematisere utvikling av virksomhetene ved AiR. Gjennom en
såkalt utviklingsplan er satsningsområdene strukturert i delmål, resultatmål, tegn på måloppnåelse, tiltak
og ansvar. Planen bygger på Strategi for AiR 2008-2011 vedtatt av styret. Planen for 2008 gjennomgikk en
evaluering ved årsskiftet og dannet grunnlag for utarbeiding av plan for 2009.
Utviklingsplanen blir vurdert som et svært nyttig verktøy for å holde fokus og framdrift i forhold til å
realisere overordnede strategiske føringer og vedtak.

Brukermedvirkning

I 2008 ble det foretatt en mindre brukerundersøkelse i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter. Denne
viste gode tilbakemeldinger.
73 % var svært fornøyd med tilbudet ved AiR, 23 % ganske fornøyd. Forbedringsområdet er blitt
identifisert og fulgt opp. Det mest krevende forbedringsområdet er knyttet til oppfølging etter oppholdet.
I 2008 ble det innført system slik at brukerne kunne levere Kvalitetsmeldinger på linje med de ansatte. I
løpet av året ble det registrert 95 meldinger fra brukere både i form av avvik, bekymringsmelding, forslag
til endringer, nye tiltak eller rett og slett skryt ! Alle meldingene er tatt hånd om av områdeansvarlige og
håndtert elektronisk i TQM.

Organisasjonskart

5

6
Klinikk

Nasjonalt kompetansesenter

Kvalitetsutvikling

Kvalitetsarbeidet ved institusjonen er videreført med stor aktivitet i 2008. AiR oppnådde ISO-sertifisering
ved årsskiftet 2006/2007. Da mottok AiR sertifikat som bevis på at organisasjonen har implementert et
levende kvalitetsutviklingssystem i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001:2000 (se vedlegg 1). I 2008
ble det meldt inn 142 kvalitetsmeldinger, både som avvik og skademeldinger men også som forslag til
forbedringer, og nye ideer.
I 2008 ble det startet en omfattende prosess med målsetting om å akkreditere klinikk i den anerkjente standarden CARF (http://www.carf.org/) CARF representerer en faglig standard for kvalitet som gjør at organisasjonen må utvikle seg videre med dokumentert fokus på kontinuerlig forbedring

Kompetanseutvikling -videreutdanning av personale

AiR satser betydelig på vedlikehold og utvikling av kompetanse. Det er brukt relativt store summer til
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i 2008. Vi anser kompetanseheving som en god investering
både i forhold til kvalitet på tjenestene vi leverer, men også i forhold til stabilitet i bemanningen.
2008 har det vært satset særlig på kompetanse innen veiledning og kommunikasjon, det er gjennomført
kursvirksomhet for alle ansatte i klinikk på dette området. Det er også gjennomført program for
teamutvikling og veiledning under ledelse av ekstern psykolog.

Klinikk

Internundervisning

Internundervisningen er en viktig del av
AiRs samlede strategi for å opprettholde
og videreutvikle kompetanse. Den
skjer ukentlig og varer ca 1 1/2 time. I
tillegg legger de ulike fagavdelingene
fram artikler ukentlig for de andre
fagavdelingene i fast rotasjon. AiR har
formalisert sitt undervisningsutvalg,
tverrfaglig sammensatt, for å styrke
internundervisningen. 2008 var
et år med bred deltagelse og stort
engasjement i internundervisningen.
AiR er deltaker i nettundervisning
hver 14. dag i regi av nasjonalt
fysikalsk medisinsk fagmiljø.

Arbeidsmiljø

Attføringssenteret har hatt en stabil og
solid bemanning.  Et godt arbeidsmiljø er en
forutsetning for at det fremdeles skal være
slik.

AiR er IA-bedrift. Både korttids- og langtidsfraværet har vært svært lavt de siste tre
årene, vårt første delmål som IA-medlem er
oppnådd med god margin. Det totale sykefraværet i 2008 var på 3,0 %. AMU har gjennomført
flere sosiale tiltak.
Det er ikke rapportert om personskader eller ulykker
på arbeidsplassen i 2008.

Bemanning

AiR hadde i 2008 er bemanning som utførte om lag 57
årsverk. Pr. 31.12.08 var det ansatt 74 medarbeidere.
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Klinikk

Nasjonalt kompetansesenter

Kommunikasjonsstrategi/samhandling

Det er i løpet av 2008 arbeidet videre med oppfølging av kommunikasjonsstrategi for AiR. Målsettinga er å være synlig,
både faglig og politisk. Med utgangspunkt i denne planen er det videreført nettverksbygging med flere overordna
organ som Storting, Helsedepartement, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nav, Helsedirektorat og partene i
arbeidslivet.  

Det er utviklet og formalisert samarbeidsavtaler med ulike fagmiljø som Unifob Helse ved UiB,
Høgskolen i Telemark, Spesialsykehuset for rehabilitering, Glittreklinikken og rehabiliteringsinstitusjonen
Reykjalundur på Island
DSHI – interesseorganisasjon for de 4 spesielle helseinstitusjonene – har vært et viktig bidrag for å
synliggjøre institusjonene og fagfeltet på en solid måte. DSHI er etablert som egen høringsinstans. Direktør
ved AiR var styreleder i DSHI 2008. Det er utarbeidet egen årsberetning for DSHI. For mer informasjon se
www.dshi.no

Fagfeltet Arbeidsrettet rehabilitering har hatt stort fokus også i 2008. Nasjonal strategi for habilitering og
rehabilitering 2008 – 2011 ble vedtatt i Stortinget desember 2007. Arbeidsrettet rehabilitering har fått en
tydelig plass i strategien. AiR sin rolle som Nasjonalt kompetansesenter er også tydeliggjort i dokumentet.
Arbeidet med oppfølging av den nasjonale strategien har hatt sentral plass i 2008, m.a. gjennom aktivt
arbeid i utforming av planen De private rehabiliteringsinstitusjonenes plass og rolle. (Rapport IS-1671
Helsedirektoratet)
Hjemmesiden www.air.no har vært under kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring.

Avtaler

AiR har egen avtale med Helse Sørøst RHF om Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.
AiR har rammeavtaler og ytelsesavtaler med Helse Sørøst RHF. Da disse avtalene ikke gir full
kapasitetsutnytting ved senteret ble det i 2007 også inngått en mindre avtale med Nav om kjøp av
helsetjenester.

Anlegg

Kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av anlegget har også i 2008 hatt høy prioritet. I 2008 ble uteområdene
oppgradert med m.a. steinmurer.
Ny klatrevegg i gymsalen ble ferdigstilt.
Det har ikke vært større utbyggingsprosjekt i 2008, men ny romfløy har vært under planlegging og
forprosjektering.

Vest-Telemarkrådet

Møte 16. mars 2010

Sak 20/2010 Telemarkskanalen som regionalpark. Orientering v/Frida
Sviland Telemark fylkeskommune, Nils Gjerde Tokke
kommune og Hans Bakke Kviteseid kommune.
Bakgrunn.
Det er tidlegare gjennomført eit forprosjekt i regi av Telemark fylkeskommune og
Fylkesmannen med føremål å prøve ut korleis intensjonane i Den europeiske
landskapskonvensjonen kan nyttast i eit samla konsept for regional utvikling i Telemark,
avgrensa til Telemarkskanalen og landskap omkring. Det ligg føre rapport frå dette prosjektet
der det går fram at prosjektet skal bidra til å sikre og utvikle natur- og kulturverdiar langs
kanalen, stimulere til lokal næringsutvikling og styrke lokal identitet.
Forprosjektet konkluderer med det ligg moglegheiter i å utvikle Telemarkskanalen og
omkringliggjande område på bakgrunn av landskapskonvensjonen, og peikar på fylgjande
nytteverdiar:
- auka kvalitet på kanalrelaterte produkt og tenester
- utvikling og tilrettelegging for nærings- og stadutvikling
- auka tilgjenge til kanalen og landskapet omkring
- styrka vertskapsrolle i området
- styrka omdømme
- sterkare lokal identitet og medvit om egne ressursar og konkurransefortrinn
- felles merkevarebygging
- bevaring, forvaltning og utvikling av viktige natur- og kulturverdiar
- auka kunnskap om landskapet som grunnlag for verdiskaping

Vest-Telemarkrådet har i denne saken invitert Frida Sviland frå Telemark fylkeskommune,
Nils Gjerde frå Tokke kommune og Hans Bakke frå Kviteseid kommune til å presentere
prosjektet ”Telemarkskanalen som regionalpark.”

Telemarkskanalen som regionalpark
Rapport fra forprosjekt
26.november 2008
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Forord
Prosjektet Telemarkskanalen som regionalpark har som formål å prøve ut hvordan
intensjonene i Den europeiske landskapskonvensjonen kan anvendes i et samlet konsept
for regional utvikling i Telemark, avgrenset til Telemarkskanalen og landskapene omkring. Prosjektet skal bidra til å sikre og utvikle natur- og kulturverdier langs kanalen,
stimulere til lokal næringsutvikling og stryke lokal identitet.
Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av en styringsgruppe. Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune har i fellesskap hatt prosjektansvar/-ledelse.
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping ved Telemarkforsking-Bø, med Solveig Svardal som prosjektleder, har hatt i oppdrag å være en kompetansetilbyder med ansvar for
å gi styringsgruppen faglige utredninger og innspill som grunnlag for styringsgruppens
vurderinger og tilrådinger, samt medvirke til å utarbeide forprosjektrapporten i dialog
med styringsgruppen.

Skien, 26. november 2008

Harald Tveit
Fylkesmannen i Telemark

Magne Reiersen
Telemark fylkeskommune

Ragnar Nilssen
Skien kommune

Bjørg Tveito Lundefaret
Nome kommune

Anne Aasmundtveit
Kviteseid kommune

Nils Gjerde
Tokke kommune

Kjersti Versto Roheim
Notodden kommune

Joar Sættem
Sauherad kommune

Per Espeli
Telemarkskanalen

Magne Gaara
Telemark Reiselivsråd
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1

Innledning

Norge sluttet seg til Den europeiske landskapskonvensjonen i 2001, som det første av 45
medlemsland i Europarådet. Konvensjonen trådte i kraft 1.mars 2004 og blir nå iverksatt
i alle land som har ratifisert eller stadfestet den.
Miljøverndepartementet (MD) tok våren 2006 initiativ overfor Telemark fylkeskommune
og Fylkesmannen i Telemark for å prøve ut hvordan intensjonene i Den europeiske landskapskonvensjonen kunne gjennomføres på lokalt og regionalt nivå. På regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene i mars 2006 uttrykte miljøvernministeren ønske
om å få prøvet ut hvordan konvensjonen kunne anvendes i et samlet konsept for regional utvikling i Telemark, avgrenset til Telemarkskanalen og de seks kanalkommunene. I
tillegg ønsket MD å utvikle modeller for samhandlingen mellom regionalt nivå og kommunene i arbeidet med landskap i lokalpolitikk, arealforvaltning og stedsutvikling i Hordaland.
De seks kanalkommunene, Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune, ble
høsten 2007 enige om å starte opp et forprosjekt. Forprosjektet har hatt som formål å
utrede grunnlaget for å utvikle Telemarkskanalen som en mulig regionalpark og definere
strategiske områder for videre oppfølging. Forprosjektet skal være beslutningsgrunnlag
for eventuell videreføring i et hovedprosjekt.
Styringsgruppen ser ingen grunn til å gjøre en entydig områdeavgrensning i forprosjektet, men legger til grunn at et regionalparkområde bør ta utgangspunkt i de funksjonelle sammenhengene mellom selve kanalanlegget og de landskapene som er orientert mot
kanalen, enten de er fysisk eksponert mot den, eller hvor det er aktiviteter, bosetting,
anlegg osv som er med å fortelle og forklare samfunnsutviklingen langs kanalen.
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2

Oppsummering og tilråding

2.1 Hvorfor regionalpark ?
Fylkesplanen for Telemark har som hovedmålsetting å synliggjøre og videreutvikle Telemarks kvaliteter som bosted, arbeidssted, etableringssted og ferie-/fritidssted for å få
vekst i folketall og arbeidsplasser. Reiselivsstrategien for Telemark frem mot 2010 slår
fast at attraksjonskraften i reisemålene og bedriftene/virksomhetene må økes
betydelig. Telemarkskanalen som reisemål har ikke hatt vekst i antall besøkende de
siste 15 årene. Det er i dag ingen helhetlig plan eller regi for utvikling av kanalen og
omkringliggende områder. Det er derfor et åpenbart behov for en forsterket og helhetlig
innsats for å videreutvikle Telemarkskanalen som reiselivsprodukt og generell næringsog stedsutvikling i området med sikte på økt attraksjonskraft.
Regional utvikling og økt attraksjonskraft kan bare nås gjennom en bred tilnærming og
samhandling mellom ulike sektorer og ulike aktører. Telemarkskanalen representerer en
kompleksitet, både ved sine ulike funksjoner (kulturminne, reisemål, flomsikring/beredskap) og sin geografiske utstrekning gjennom 6 kommuner og 4 politiske regioner. Denne kompleksiteten innebærer at det er en gjensidig avhengighet mellom en
rekke ulike aktører for å ta vare på og utvikle Telemarkskanalen som grunnlag for regional utvikling og økt attraksjonskraft i området. Telemarkskanalen som reiselivsprodukt
blir vurdert ut ifra en helhet som innebærer at et svakt eller dårlig ledd langs denne
strekningen er ødeleggende for andre områder langs kanalen. Det innebærer at utvikling
av kanalen og omkringliggende områder i nedre deler av kanalen er av avgjørende betydning for øvre deler av kanalen og omvendt.
Det er i dag en rekke aktører som på ulik måte har ansvar for eller på annen måte er
involvert i nærings- og stedsutvikling langs kanalen. På lokalt nivå er både kommunene,
næringsselskaper, næringsliv, grunneiere og organisasjoner viktige aktører. På regionalt
nivå er både fylkeskommunen og Fylkesmannen viktige aktører. I tillegg kommer Telemarkskanalen (FKF), båtselskapene og Telemarkreiser. Styringsgruppen finner grunn til
å påpeke at Telemarkskanalen (FKF) vil, uavhengig av en regionalpark, ha som sin primære oppgave å forestå og ha totalansvar for den løpende driften av Telemarkskanalen
og besørge teknisk drift (manøvrering) og vedlikehold/nødvendige fornyelser av alle
dam- og sluseanlegg i Telemarkskanalen med tilhørende innretninger og installasjoner.
Styringsgruppen ser et organisert samarbeid som en forutsetning for en helhetlig utvikling av kanalen og omkringliggende områder som er orientert mot kanalen. En regionalpark vil kunne være en samarbeidsplattform for å ivareta og videreutvikle natur- og
kulturverdier og fremme verdiskaping.
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Styringsgruppen legger til grunn at regional utvikling basert på lokal natur og kultur kan
representere viktige konkurransefortrinn for lokalsamfunn og næringsliv. Det gjelder å
identifisere, reindyrke og aktivt gjøre bruk av det stedsspesifikke, og legge dette til
grunn for både produkt- og identitetsutvikling. Det som tilbys må på en eller annen
måte være unikt, enten ved at det er karakteristisk for stedet eller at det forteller en
spesiell historie.
Landskapet som ressurs og grunnlag for verdiskaping er et relativt nytt perspektiv, selv
om reiselivet i generasjoner har markedsført og solgt attraktive landskap til turistene.
Folk søker identitet, ekthet og nærhet til landskapet, både i dagliglivet og i
rekreasjonssammenheng. Dette skaper muligheter for regional utvikling og verdiskaping.
På denne bakgrunnen er det viktig å koble kunnskap om landskapet og landskapets
verdiskapingspotensial med lokale utviklingsstrategier.
Styringsgruppen mener det ligger interessante muligheter i å legge landskapskonvensjonen til grunn for å utvikle Telemarkskanalen og omkringliggende områder frem mot en
eventuell etablering av en regionalpark. Styringsgruppen mener at Telemarkskanalen
som regionalpark vil kunne bidra til
› å øke kvaliteten på kanalrelaterte produkter og tjenester
› utvikling og tilrettelegging for nærings- og stedsutvikling
› økt tilgjengelighet til kanalen og landskapet som er orientert mot kanalen
› en styrket vertskapsrolle i området
› å styrke områdets omdømme
› å styrke lokal identitet og bevissthet om stedsspesifikke ressurser og
konkurransefortrinn
› felles merkevarebygging
› bevaring, forvaltning og utvikling av viktige natur- og kulturverdier.
› økt kunnskapsgrunnlag om landskapet som grunnlag for verdiskaping

2.2 Oppsummering
Utfordringen i det arbeidet som nå reflekteres i denne rapporten har vært å vurdere
hvordan Landskapskonvensjonen kan anvendes i et samlet konsept for regional utvikling
i de områdene som bindes sammen av Telemarkskanalen, og i hvilken grad etableringen
av en regionalpark kan være et mulig svar på denne utfordringen.
Rapporten har innledningsvis en gjennomgang av erfaringer fra ulike regionalparker,
både i Norge og Europa for øvrig, for å komme nærmere en definisjon av parkbegrepet.
Dernest gir den en gjennomgang av landskapskonvensjonen og landskapets betydning
som grunnlag for verdiskaping. Til slutt gis en faglig gjennomgang av temaene
› landskapsressursanalyse
› regional utvikling
6

o næringsutvikling
o stedsutvikling
o regional merkevarebygging
› forankring, mobilisering og deltagelse
› læring
som grunnlag for å foreslå strategier og mulige tiltak i området langs Telemarkskanalen,
innefor rammen av et regionalparkkonsept.

Landskapskonvensjonen
Landskapskonvensjonen definerer landskap slik:
Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det,
der særpreget er et resultat av påvirkning fra og
samspill mellom naturlige og /eller menneskelige
faktorer”
Et av landskapskonvensjonens viktigste siktemål er
å knytte sterkere bånd mellom mennesker og landskap, gjennom å legge til rette for å involvere befolkningen aktivt i planlegging, forvaltning og utvikling av landskap. Konvensjonen setter alt landskap i
fokus, fra det uberørte, unike og storslagne til
hverdagslandskapet, der vi lever og arbeider. Det
omhandler villmark, kyst og landsbygd så vel som
urbane strøk og industriområder.
For å møte landskapskonvensjonens intensjon i
planleggingen i dag trengs det en ny type landskapsanalyse, som også legger vekt på
menneskenes relasjoner til landskapet med de historiene som er knyttet til kultur og
identitet.

Landskap som ressurs
Framveksten av en omfattende opplevelsesøkonomi har de siste fem til ti årene gjort at landskapet
har fått fornyet interesse i bygde- og næringsutviklingsstrategier. Folk søker identitet, ekthet og
nærhet til landskapet, både i dagliglivet og i rekreasjonssammenheng. Landskap er et fellesgode
som vi alle er sammen om å skape. Ingen private
kan ”eie” et landskap. Landskapet er den fremste
arenaen for møtet mellom lokal kultur og den til7

reisende. Slik blir det et verdiskapende landskap. I vår sammenheng dreier det seg om å
kunne bruke de ressursene fellesgodet Telemarkskanalen produserer inn i en mer helhetlig stedlig og regional sammenheng, og ikke minst, å kunne relatere verdier og interesser til viktige og førende trender i samfunnet i dag.
De siste årene har regionalparkkonseptet begynt å få fotfeste i Norge gjennom ulike
parkprosjekter i Aurland (Nærøyfjorden Verdsarvpark), i Valdres (Valdres natur- og kulturpark) og i Hordaland (Landskapsparker). Norge er relativt sent ute med å ta i bruk
regionalparkkonseptet sammenliknet med land lenger sør i Europa. I dag spiller regionalparkene en sentral rolle i lokale og regionale utviklingsstrategier.

Hva er en regionalpark?
Ordet ”regionalpark” skaper ofte sterke assosiasjoner til naturvern, først og fremst til ordet ”nasjonalpark”. En regionalpark skiller seg imidlertid vesentlig fra en tradisjonell nasjonalpark. Regionalparkene har en bredere og mer integrert tilnærming, hvor målet er å skape en balanse mellom det
å beskytte natur- og kulturverdier og samtidig møte
behovene til lokalbefolkningen gjennom bærekraftig
bruk, foredling og utvikling av slike verdier. De fleste regionalparker har en målsetting om å bidra til
enten sosioøkonomisk utvikling på bygdene eller
også til bærekraftig bruk av stedegne ressurser og
markedsføring av regionale produkter. I tillegg er
også mobilisering, forankring, lokal deltagelse og
læring viktige strategier i de fleste parkkonseptene.
Et viktig trekk ved parkene er at de er etablert ut
fra et ”bottom up”-initiativ. Det er regionene selv
som velger å gå sammen om etableringen av regionalpark. Parkene er av svært ulik størrelse. De er avgrenset til landskapsområder, med eller uten formell vernestatus, med
særskilte natur- og kulturkvaliteter som skiller området fra områdene rundt. Parkgrensene følger dermed ikke uten videre administrative grenser.
Det er stor variasjon i hvordan regionalparker styres og drives. Samarbeidet mellom de
ulike aktørene og interessegruppene reguleres vanligvis gjennom en eller annen form for
forpliktende langsiktig parkavtale (charter) som legger føringer for det frivillige partnerskapet og håndteringen av eksisterende lover, regler og tiltak, herunder reguleringer
knyttet til bruk av en eventuell merkeordning. I tillegg til et regionalparkråd og regionalparkadministrasjon er det vanlig med ulike tematiske (og bredt representerte) arbeidsgrupper for turisme, landbruk, stedsutvikling, læring osv.
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På grunnlag av de ulike dimensjonene ved regionalparkkonseptet kan en regionalpark
defineres på følgende måte ;
En dynamisk og langsiktig samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv
med interesser i et angitt og bosatt landskapsområde, som ivaretar og videreutvikler områdets
natur- og kulturverdier, støtter lokal deltakelse, fremmer bærekraftig verdiskaping og merkevarebygging gjennom integrert områdeforvaltning og stedsutvikling.

Telemarkskanalen som regionalpark
Telemarkskanalen som regionalpark vil omfatte
kanalen og landskapene omkring i de 6 berørte
kommunene. Det legges til grunn at et regionalparkområde bør ta utgangspunkt i de funksjonelle
sammenhengene mellom selve kanalanlegget og de
landskapene som er orientert mot kanalen, enten
de er fysisk eksponert mot den, eller hvor det er
aktiviteter, bosetting, anlegg osv som er med å fortelle og forklare samfunnsutviklingen i den regionen
kanalen bandt sammen.
Den fysiske avgrensingen av planområdet bør skje etter stadkjenslemetodikken (omtalt
på s. 36) i tett dialog med, og på bakgrunn av den kunnskap som finnes i befolkningen
lokalt om hvordan det enkelte sted eller område oppleves som spesielt og annerledes
enn andre steder og områder.

Parkstrategier: Regional utvikling og merkevarebygging

-

Samspillet mellom natur, kultur og identitet må
legges til grunn for forståelsen av Telemarkskanalen
som et kulturminne med omfattende verdiskapende
ringvirkninger i hele regionen. Vannveiens betydning som kommunikasjonsåre for industrien er i ferd
med å bli helt borte og det er derfor viktig å søke
nye muligheter for verdiskaping og regional utvikling med utgangspunkt i kanalen, bebyggelsen og
landskapet rundt. Det bør settes i gang lokale
næringsutviklingsprosesser der de enkelte steder/lokal-samfunn mobiliseres til
å utvikle nye produkter, både som del av en grunnleggende infrastruktur for en
destinasjon og som stimulans for private kommersielle aktører
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-

å utvikle samarbeid og nettverk mellom aktører innen overnatting, opplevelser
og matproduksjon for økt verdiskaping gjennom felles produkter med Telemarkskanalen og landskapet omkring som referanse

Regional utvikling kan ikke forklares bare med arbeid og arbeidsplasser. Dersom de spesielle egenskapene ved stedet ikke blir tatt vare på eller blir nedvurdert, forsvinner
også mye av grunnlaget for å velge å etablere seg der – eller la være å flytte derfra.
Stedsutvikling handler om å skape bedre steder å bo, arbeide og leve. Etter hvert er det
en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og historie, og ta
i bruk den lokale natur- og kulturarven som ressurs i utviklingen av stedene. Et godt
kultur- og fritidstilbud og gode møteplasser for innbyggerne er viktig grunnlag for engasjement for framtidig utvikling av stedet. Den sosiale verdiskapingen og utviklingen av
attraktive bosteder er en forutsetning for annen verdiskaping. Mange regioner har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, da blir tiltak for å gjøre regionen attraktiv
som boplass ekstra viktig.
En viktig del av merkevarebyggingen av en region er å være bevisst på særpreget ved
regionen, og å kommunisere det som er særpreget og unikt tydelig fram til publikum.
Merkevarebygging er å differensiere og symbolisere regionen fra andre regioner, og
kommunisere det særpreget stedet har til de målgruppene en ønsker å nå. For en region
vil dette gjelde både til turister, andre besøkende og fastboende.
Over tid vil de positive assosiasjonene kunne gi økt merkevarekapital. Man kan ta høyere pris for produkter og tjenester fordi sterkere positive assosiasjoner gir økt betalingsvillighet. Det blir lettere å markedsføre nye produkt og tjenester fordi stedet og navnet
allerede er kjent og har et godt omdømme. Merkevarekapitalen er den verdiøkningen
som stedet / regionen etterhvert kan få, med økt inntjening for bedrifter og andre.

Forankring, mobilisering og deltagelse
Regionalparken vil ha som mål å ta vare på og videreutvikle områdets spesielle natur- og kulturkvaliteter i nært samspill med menneskene som lever i området. Dette krever mobilisering og deltaking av innbyggerne og en grundig forankring helt ned på individnivå. Samtidig trenger parken legitimitet oppover
i forvaltningsnivåene.
Gode modeller for mobilisering, involvering og deltaking fra ulike grupperinger er derfor
avgjørende for å sikre forankring for et parkkonsept. Stadkjenslemetodikken knyttet til
landskapsressursanalysene, synes å være en god tilnærming, hvor alle involverte parter
inviteres med i en innledende kartlegging av verdier og ressurser.
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Forankring, mobilisering og deltaking henger også nøye sammen med hvordan man greier å utvikle undervisningsopplegg og lokale læringsarenaer som formidler stedets naturog kulturverdier.

Læring
Målgrupper for formidling av stedets natur- og kulturverdier er både eksterne (tilreisende turister
eller kunder av lokale produkter) og egne innbyggere. I forhold til egne innbyggere gir Landskapskonvensjonen særskilte føringer, ved at partene har
forpliktet seg til å fremme undervisningsopplegg i
skoler og universiteter. Undervisningsopplegg om
landskapet og dets ressurser vil være viktig både for
å øke kunnskapsnivået, men også for å styrke den
lokale identiteten og stoltheten, som i sin tur vil
kunne bidra positivt i forhold til utvikling av mer
attraktive bo- og arbeidsplasser.
Natur- og kulturformidling fokuserer på tilrettelegging av selvguidende stier, guidede
turer, museumsutstillinger og levende formidling på en måte som gir mening, som engasjerer og som øker bevissthetsnivået og kompetansen.
Etablering av en regionalpark er en ny strategi for regional utvikling, som har som mål å
finne en ny vei framover, og har derfor et eget forskings- og utviklingselement ved seg.
Det bør være et mål å initiere nye prosesser og metoder som kan overføres til andre
områder både nasjonalt og internasjonalt.

2.3 Tilråding
Styringsgruppen tilrår at dette forprosjektet videreføres i et hovedprosjekt under forutsetning av at det foreligger en forutsigbar økonomisk ramme for fremtidig drift og tungt
vedlikehold av Telemarkskanalen. Styringsgruppen tilrår videre at hovedprosjektet deles
i tre faser, der hver fase danner beslutningsgrunnlag for neste fase.
Som fase I tilrås at det gjennomføres et kursopplegg i natur- og kulturbasert nyskaping
med sikte på nødvendig forankring og kunnskapsutvikling hos aktørene. Samtidig bør det
utarbeides landskapsressursanalyser for området for kartlegging og dokumentasjon av
de landskapsmessige kvalitetene. Dette bør danne et godt grunnlag for en videreføring i
en fase II.
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2.3.1 Aktiviteter i hovedprosjektet – fase I
2.3.1.1 Kursopplegg i natur- og kulturbasert nyskaping (pilot).
KS har utviklet et kursopplegg om natur- og kulturbasert nyskaping. KS ønsker å kjøre
kurset som to piloter; en i Nord-Trøndelag og en i Telemark. Hovedtema i kurset er nyskaping gjennom mobilisering og lokale prosesser. Landskapsressursanalyse vil være et
sentralt utgangspunkt.
Målgruppa for kursopplegget er kommunalt ansatte og politikere, næringslivsaktører/organisasjoner og lokale ildsjeler. Det er lagt opp til en kjernegruppe av kursdeltagere
på 30 personer. I tillegg legges det opp til å trekke inn nøkkelpersoner i tillegg til deler
av kursopplegget. Det er lagt opp til 3 felles samlinger, med oppgaver og rapportering
underveis. Kursopplegget er i stor grad skreddersydd for en videreføring av arbeidet
med regionalpark, særlig med tanke på kunnskapstilførsel, erfaringsutveksling og støtte
for oppstart av lokale prosesser. Styringsgruppa tilrår at kursopplegget utgjør basisaktiviteten i fase I av hovedprosjektet.
2.3.1.2 Læring
Regionalparkbegrepet er i norsk sammenheng et relativt nytt og ukjent begrep. Denne
forprosjektrapporten er et bidrag til å gi begrepet et innhold med referanse til regionalparkkonsepter, både utenlands og innenlands. Styringsgruppen mener likevel at det
vil være av vesentlig verdi for å utvikle en felles forståelse av hva en regionalpark i vår
sammenheng kan og bør være, ved å besøke en eller flere regionalparker i Frankrike,
Sveits eller England. Slik erfaringsinnhenting og kunnskapsbygging bør skje i hovedprosjektets første fase og som en integrert del av kursopplegget (foran).
2.3.1.3 Landskapsressursanalyser
Ved oppstart av et hovedprosjekt bør det gjennomføres landskapsressursanalyser for
området. Landskapsressursanalyser skal kartlegge og analysere planområdet med karakteristikk av den fysiske utformingen av landskapet, særskilte natur-, kultur- og opplevelsesverdier. Landskapsressursanalyser vil være et viktig grunnlag for vurdering av utbyggingsformål, disponering av naturressurser, lokalisering og utforming av tiltak.
Nærmere avgrensning av området bør gjøres i nært samarbeid med lokale aktører i hver
enkelt kommune.
Det tilrås et opplegg for landskapsressursanalyser i tre faser ;
1. Fastsette mål for ressursanalysene og identifisere sentrale aktørgrupper (styringsgruppen)
2. Etablere en prosess for å identifisere og avgrense planområdet etter hva folk
selv vektlegger av landskapet og kulturarven, og hvordan de bruker og opplever
området, enten som sitt daglige nærmiljø eller som besøkende (utføres som del
av KS-kurset)
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3. Gjennomføre landskapsanalyser, basert på inndeling i landskapskarakterområder
i hver enkelt kommune, etter fastsatt metodikk (eksterne konsulenter)

2.3.2 Fase II og III
I en fase II bør det igangsettes lokale nærings- og stedsutviklingsprosesser med sikte på
å utvikle nye produkter, både som del av en grunnleggende infrastruktur for en destinasjon og som stimulans for private kommersielle aktører. I en fase II vil det være en forutsetning at prosjektet tilføres ressurser, både i form av prosjektledelse og økonomiske
virkemidler for å sikre fremdrift og iverksettelse av lokale og regionale utviklingstiltak/prosjekter.
Samtidig bør det i en fase II settes i gang arbeid med å utvikle en merkevarestrategi for
Telemarkskanalen som regionalpark. Opplegg for læring og formidling bør også inngå i
en fase II av hovedprosjektet. Nærmere konkretisering av innhold og omfang i fase II bør
defineres på grunnlag av drøftinger og resultater fra fase I.
Styringsgruppen legger til grunn at en felles regi og et helhetlig samarbeid i en fase II
bør synliggjøre en merverdi med hensyn til en helhetlig utvikling av Telemarkskanalen
og omkringliggende områder som de enkelte aktører vanskelig kan oppnå hver for seg.
Dersom en fase II får synliggjort en slik merverdi, bør det danne grunnlaget for en fase
III der Telemarkskanalen som regionalpark etableres som en formell organisatorisk enhet.
Styringsgruppen vil understreke at verken et prosjektsamarbeid i en fase II eller et formelt organisatorisk samarbeid i en fase III vil være til erstatning for det ordinære og
løpende nærings- og stedsutviklingsarbeidet i kommunene eller for andre etablerte samarbeidskonstellasjoner. Dette arbeidet skal ha et definert mandat avgrenset til utvikling av Telemarkskanalen og omkringliggende områder som er orientert mot kanalen.
2.3.3 Organisering
Et hovedprosjekt bør organiseres med en styringsgruppe med ansvar for å gjennomføre
fase I i hovedprosjektet og konkretisere en eventuell oppfølging i fase II.

2.3.4 Fremdrift
Fase I bør igangsettes i løpet av febr/mars 2009 og være gjennomført i løpet av
sept/okt 2009. Fase II bør igangsettes i løpet av 2. halvår 2009.
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2.3.5 Økonomi – fase I
2.3.5.1 Budsjett
Kursopplegg i natur- og kulturbasert nyskaping, inkl.
ekskursjon

Kr 650.000

Landskapsressursanalyser

Kr 300.000

Møteutg./uforutsett

Kr 50.000

sum

Kr 1.000.000

2.3.5.2 Finansiering
KS

Kr 150.000

Miljøverndepartementet

Kr 100.000

Kommunene

Kr 350.000

Telemark fylkeskommune

Kr 200.000

Fylkesmannen i Telemark

Kr 200.000

sum

Kr 1.000.000
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3

Om prosjektområdet

3.1 Telemarkskanalen
Telemarkskanalen omfatter egennavnet på de to strekningene:
• I øst fra Notodden til Norsjø og samløpet
Norsjø – Skien, kanalisert med sluser i 1861 (Norsjø-Skienkanalen)
• I vest fra Dalen til Ulefoss, kanalisert med sluser i 1892 (Bandak-Norsjøkanalen)
Telemarkskanalen er 105 km lang (Skien-Dalen) og har en løftehøyde på 72 meter. Det
er 8 anlegg med til sammen 18 slusekammer, 2 store parkanlegg, 55 brygger og et stort
antall bygninger for ulike funksjoner, anlagt i tiden 1880 – 1930.

Telemarkskanalen trafikkeres av tre rutebåter i turistsesongen. M/S Victoria og M/S
Henrik Ibsen går i rute mellom Skien og Dalen. M/S Telemarken går fra Akkerhaugen og
til Lunde sluse. I tillegg drives charterbåttrafikk.
Telemark fylkeskommune eier og forvalter sentrale deler av Telemarkskanalen som
kulturminne og reiselivsprodukt, herunder teknisk-industrielle sluseanlegg, brygger,
15

bygninger og parker. Fylkeskommunen overtok som eier i 1990 fra Olje- og energidepartementet. Telemarkskanalen FKF (Fylkeskommunalt foretak) har et budsjett på 8.5
millioner årlig. Dette er å betrakte som et driftbudsjett, men noe reserve for løpende
vedlikehold. Inntektene for 2008 er budsjettert til 2.9 millioner. Dette er i det alt vesentlige sluseavgifter (1.5 mill.) samt passasjeravgifter (800 000) og husleieinntekter
(500 000). Overføringer for 2008 utgjør til sammen 5.5 mill. Dette er fordelt på 2.8
mill. fra Telemark Fylkeskommune, 1.5 mill. fra Telemark Interkommunale Næringsfond
og 1.2 mill. fra Hogga skjønnet – Statskraft.
For 2008 ble det bevilget ekstraordinært 2.4 mill til Skien sluse. Dette er til tungt vedlikehold som er nødvendig for å unngå at Telemarkskanalen skulle være stengt i 2008.
Langtidsplanen for tungt vedlikehold er for de neste fem år (perioden 2009 – 2014) på
31.5 millioner. Dette er bakgrunn for kravet om å komme inn på Statsbudsjettet fra og
med 2009 med en årlig sum til tungt vedlikehold med 5 millioner. Bare for to av portene
ved Kjeldal og Lunde Sluser må det strakstiltak til for anslagsvis 3.2 millioner (igangsettes høsten 2008).
Kanalsystemet er en viktig del av vår kulturarv og identitet. Opprinnelig ble kanalen
anlagt for å bringe varer og da spesielt tømmer fra innlandet og til kysten. NorsjøSkienkanalen er den eldste av de to kanalene og var en viktig forutsetning for Hydros
etablering på Notodden i 1905. Bandak-Norsjøkanalen åpnet i 1892. Kanalen ble da omtalt som Hurtigruten mellom Østlandet og Vestlandet. I tillegg til å frakte brynestein,
gods og lokaltrafikk, ble kanalen tidlig et trekkplaster for turister fra Norge og Europa.
Fordi kanalen har vært i kontinuerlig drift siden 1860-årene, så omfatter anleggene og
de nære omgivelser et representativt utvalg av tekniske og arkitektoniske elementer fra
mange tidsperioder.
Telemarksvassdraget renner gjennom et geologisk område som har stor vitenskapelig
betydning som naturarv. Vassdraget går gjennom Telemarksformasjonen fra runnfjellstiden og det geologisk særegne Fensfeltet (600 mill år) med subvulkanske bergarter,
som for øvrig kun er konstatert i Afrika. I Skien renner vassdraget gjennom randsonen i
Oslofeltet. Kanalen omfatter både det eldste landskap og det yngste landskap preget av
istiden og landhevningen. Vassdraget renner også gjennom et meget ungt landskap preget av istiden, isens tilbaketrekning og landhevningen (tertiær/kvartær). Området fra
Dalen til Flåvatn fremstår som en ferskvannsfjord med sine høye fjellvegger med ubebodd og urørt natur, mens de andre strekningene kan karakteriseres som småskalalandskap der en kommer tett innpå naturen. Telemarkskanalens landskapsrom er spesielt med sine kvaliteter som en tilgjengelig ferskvannsfjord på strekningen Dalen-Flåvatn
72 moh og 105 km inn i landet.
Telemarkskanalen med sine to løp går gjennom 6 kommuner i Telemark ; Tokke, Kviteseid, Nome, Sauherad, Notodden og Skien. De seks kommunene inngår i 4 såkalte politiske regioner. Tokke og Kviteseid utgjør en del av Vest-Telemarkregionen, Sauherad og
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Nome inngår i Midt-Telemarkregionen, Notodden inngår i Kongsbergregionen, mens Skien er en del av Grenlandsregionen.

Tokke
984,5 km 2
2 366 innb
Kviteseid
708,5 km 2
2 563 innb
Nome
429,7 km 2
6 601 innb

Notodden
918,9 km 2
12 232 innb

Sauherad
321,4 km 2
4 266 innb

Skien
779,2 km 2
50 864 innb

Areal og folketall per 01.01.2008 for de seks ”kanalkommunene”

I Telemarkvassdraget er det bygget en rekke kraftverk, fra de eldste i Skien på 1880tallet frem til den siste, Tokkeverkene på Dalen rundt 1960. Det er i dag 36 kraftverk
som produserer fra 440MW til 0.5 MW. I henhold til NVE sin oversikt over vannkraftverk
større enn 1 MW (NVE 03.02.97) genereres det i et gjennomsnittsår elektrisk kraft for
om lag 2.2 milliarder i Skiensvassdraget. Langs den strekningen som omtales som Østkanalen er det ingen kraftverk. Vannet har her vært igjennom flere turbiner før det kommer via Tinnsjøen til Heddalsvannet. Langs selve Bandak-Norsjø/Norsjø Skienskanalen
genereres det derimot om lag 5045 GWH inkludert Tokkeverket. Med en markedspris på
0,20 NOK. vil det gi 1.009 Mrd. Kroner. Hvis vi ikke regner med Tokkeverkene, men bare
de kraftverkene som ligger langs selve kanalløpet – er verdien om lag 122 millioner kroner. I tillegg har selvsagt disse damanleggene, sammen med slusene, en betydelig rolle i
forhold til flomberedskap og samfunnssikkerhet.
Regionalpolitisk betyr Telemarkskanalen mye for bosetting og verdiskaping, ikke bare
langs kanalen, men for hele fylket. Kanalen er viktig som kulturminne og fredningsobjekt, som et betydelig reisemål og flaggskip for reiselivet i hele fylket, som en viktig del
av flomvern og kraftproduksjon.
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3.2 Reiselivsmessige utfordringer
I en statusanalyse for reiselivet i Telemark fra 2001 ble situasjonen oppsummert slik ;
”Reiselivsvirksomheten i Telemark står ved inngangen til dette tiåret overfor betydelige
utfordringer, og det gjennomgående trekket er at man ved utgangen av 90-tallet ikke
ser tegn som endrer dette bildet. Den nylig publiserte SND-rapporten om Reiselivsnæringen i 2000 – risiko og framtid, viser at næringen på landsbasis hadde sitt foreløpige
toppår i 1998, og Telemark avviker ikke fra dette bildet. Gjestedøgnsstall fra SSB og TØI
forteller også at den internasjonale turisttrafikken til Norge stagnerer, som den også
gjør i Telemark.”
For Telemarkskanalen spesielt ble situasjonen beskrevet slik ; ”Telemarkskanalen har
oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin kulturminneverdi. Kanalen etablerte seg på
et forholdsvis høyt besøkstall allerede i 1992/1993 (ca. 95 000 på land og i båter) og
samtidig maktet å opprettholde denne kulturminneverdien. Det er likevel ikke oppnådd
vekst i antall besøkende siden 100-årsjubileet i 1992.”
Beregninger viser at det hvert år er om lag 100 000 besøkende til Telemarkskanalen.
Det er erfaringstall på at om lag 65 000 kommer landeveien, med bil/buss og ca. 30 000
på de tre passasjerbåtene. Ytterligere 5000 i de i underkant av 900 fritidsbåter vi har i
løpet av sesongen. Kanalgjestene genererer om lag 64 000 overnattinger i Telemark. I
2006 ble ringvirkningene av dette beregnet ev Telemarkreiser og TØI til 100 millioner.
Gjester på og langs kanalen bekrefter at det er det skiftende og varierte naturlandskapet som skårer høyt over de opplevelser som har betydd mest for de besøkende. Det
understreker det ansvar som pålegger offentlige og private interesser i å foreta valg som
tar hensyn til naturlandskapet. Derfor er det viktig at de føringer som landskapskommisjonen beskriver, blir fulgt for fortsatt å kunne videreutvikle reiselivet i Telemark. Det
er viktig med gode natur- og kulturtilbud for å få flere til å oppsøke kanalen. Det fører
til økt oppmerksomhet og økt lønnsomhet for øvrig næringliv.
Reiselivsstrategien for Telemark frem mot 2010 slår fast at attraksjonskraften i reisemålene og bedriftene/virksomhetene må økes betydelig. Det er grunnleggende at den videre utvikling i reiselivet skjer innen rammen av en forsvarlig forvaltning av natur- og kulturminneressurser. Gjennom de lokale areal- og reguleringsplanprosessene må det gjøres avklaringer av arealbruken som skaper ryddige forhold mellom reiselivs-, frilufts- og
andre arealbruksinteresser. Tilrettelegging må tas i bruk på en balansert måte for å
sikre natur- og kulturmiljøer mot slitasje og forringelse og for å gjøre det mer attraktivt
for reiselivet. Som en konsekvens av dette er det en vedtatt strategi å stimulere til lokale prosesser og utviklingstiltak, både utvikling av gode konkurransedyktige resorts/reisemål og utvikling av gode enkeltbedrifter, attraksjoner og selvstendige produkttilbud.
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4

Landskapskonvensjonen

Den Europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt av alle 45 medlemslandene i Europarådet i oktober 2000. Avtalen trådte i kraft i 2004 i de land som til da hadde ratifisert
avtalen, hvor Norge var blant de første. Konvensjonen definerer landskap slik (vår understreking):
Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, der særpreget er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer”

4.1 Konvensjonens betydning
Denne korte definisjonen rommer en rekke viktige forhold som vil ha betydning for utviklingen av en regionalpark:
- et område…
dvs et territorium, en geografisk avgrensning man kan forholde seg til også i planleggingssammenheng.
- slik folk oppfatter det…
området må være tydelig i folks bevissthet. ”Folk” i denne sammenhengen kan omfatte både et større samfunn (nasjon, region), et lokalsamfunn (kommune, grend)
eller enkeltindivider. Hvordan man avgrenser området bør derfor i stor grad komme
fram på bakgrunn av prosesser ”innenfra” gjennom lokal medvirkning.
- særpreg …
henspeiler på områdets samlede landskapskarakter, som gjør det mulig å tydeliggjøre og skille området fra tilgrensende landskap og beskrive, utrede verdier og
sette utviklingsmål. Områdets særpreg er også grunnlaget for merkevarebygging og
markedsføring, så framt tolkningen av det særpreget er bredt forankret i den lokale/ regionale befolkningen.
- samspill mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer….
her vektlegges landskapets helhetlige betydning. Landskap er både naturen og det
kulturskapte, samtidig trekkes mennesket inn som aktiv deltaker. Landskapet berører den enkelte gjennom opplevelse, tilhørighet og identitet.
Et av landskapskonvensjonens viktigste siktemål er å knytte sterkere bånd mellom mennesker og landskap, gjennom å legge til rette for å involvere befolkningen aktivt i planlegging, forvaltning og utvikling av landskap.
Landskapskonvensjonen er intensjonal. Den oppfordrer til å definere landskap, og ta det
inn i planlegging, forvaltning og verdiskaping. Konvensjonen mangler krav og kriterier
for hva som skal gjøres og hvordan.
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Konvensjonen setter alt landskap i fokus, fra det uberørte, unike og storslagne til hverdagslandskapet, der vi lever og arbeider. Det omhandler villmark, kyst og landsbygd så
vel som urbane strøk og industriområder.
Landskapskonvensjonen handler i liten grad om landskapsvern etter naturvernloven eller
kulturminneloven. Den største utfordringen ligger i «hverdagslandskapet» – der folk bor
og arbeider til daglig. Landskapskonvensjonen legger stor vekt på at befolkningen aktivt
kan delta i påvirkningen av omgivelsene, gjennom informasjon og medvirkning i planprosesser.
For å møte landskapskonvensjonens intensjon i planleggingen i dag, arbeides det med
utvikling og uttesting av landskapsanalysemetodikk, som er mer tilpasset behovet for å
vurdere landskap som ressurs for stedsutvikling og verdiskaping, og som muliggjør en
sterkere deltakelse i planlegging og planprosesser fra innbyggernes side.
Ansvar for oppfølging av Landskapskonvensjonen er lagt til Miljøverndepartementet.
Dette gjenspeiler behovet for tverrfaglighet og samarbeid. Konvensjonen favner våre
samlede landskapsomgivelser. Dette betyr at lokale og regionale myndigheter er viktige
aktører i landskapspolitikken.
Ved å anvende landskapskonvensjonen i et konsept for Telemarkskanalen har MD uttrykt
at det er en intensjon å skape en felles møteplass for alle berørte ; befolkning og grunneiere, næringsinteresser, kommunene, fylkeskommunen, regional stat og sentrale myndigheter. Det vil gi de ulike aktørene mulighet for å
› ta vare på kvalitetene i kanalen, fartøyene, bebyggelsen og landskapet
› gå inn med statlig vern der det er nødvendig og ellers lokale retningslinjer for bebyggelse, stedsutvikling og skjøtsel
› utvikle identitet, merkevarer og verdiskaping – basert på lokale ressurser, mennesker og initiativ

4.2 Det verdiskapende landskap
Reiselivet har i generasjoner har markedsført og solgt attraktive landskap til turistene.
Framveksten av en omfattende opplevelsesøkonomi har de siste fem til ti årene gjort at
landskap har fått fornyet interesse i bygde- og næringsutviklingsstrategier. Folk søker
identitet, ekthet og nærhet til landskapet, både i dagliglivet og i rekreasjonssammenheng. Dette skaper muligheter for regional utvikling og verdiskaping. På denne bakgrunnen er det viktig å koble kunnskap om landskapet og landskapets verdiskapingspotensial
med lokale utviklingsstrategier.
Landskap er et fellesgode som vi alle er sammen om å skape. Ingen private kan ”eie” et
landskap. I et sammenhengende kulturelt landskap, medvirker vi alle hver for oss til å
skape et fellesskap; gjennom den vi er, det vi sier, det vi gjør, og de produktene vi byr
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fram. Slik er landskapet også den fremste arenaen for møtet mellom lokal kultur og den
tilreisende. Slik blir det et verdiskapende landskap.
I økonomisk teori blir et fellesgode gjerne definert som å være et gode mange mennesker kan nyt(t)e samtidig, uten verken å komme i konflikt med hverandre eller bruke opp
andres anledning til å nyte godet. Fellesskapet skal betale for fellesgodeproduksjonen.
Telemarksforsking-Bø har utviklet en modell som synliggjør sammenhengene mellom
produksjon av private goder og fellesgoder i kulturelle landskap. Telemarkskanalen produserer en rekke fellesgoder knyttet til historie, landskap, folkeliv, kompetanse. Disse
fellesgodene vil være rammen for og danne grunnlaget for produksjon av private goder,
som får en merverdi dersom man greier å formidle disse historiene om fellesgodeproduksjonen inn i de nye produktene. Lokale produkter skapt i denne rammen vil skape
stolthet og identitet og er igjen grunnlag for ytterligere fellegodeproduksjon. Fellesgoder og private goder vil slik gjensidig styrke og utvikle hverandre.

Det dreier seg om å kunne bruke de ressursene fellesgodet Telemarkskanalen produserer
inn i en mer helhetlig stedlig og regional sammenheng, og ikke minst, å kunne relatere
verdier og interesser til viktige og førende trender i samfunnet i dag. Et viktig spørsmål
blir da om kulturminne/-miljø blir oppfattet og brukt som aktive, skapende og levende
uttrykk. For å lykkes med å koble kulturminne/-miljø i en kulturøkonomisk utviklings21

strategi, trengs en utvidet forståelse av kulturminnenes betydning som ressurs for positiv økonomisk utvikling. Næringsutvikling er knytt til et marked, og i dette markedet er
det mennesker som handler etter personlige interesser og behov.
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5

Hva er en regionalpark?

I St.meld.nr.26(2006-2007) Om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand gir regjeringen uttrykk for at den vil støtte og oppmuntre arbeidet med regionalparker og gir
regionalparkbegrepet følgende definisjon ; ”En regionalpark har som formål å sette i
gang og å organisere regional utvikling ved å ta vare på og utvikle natur, miljø, kultur
og menneskelige ressurser i regionen. Parkene kan fungere som gode supplementer til
de statlige virkemidlene for vern”.
Norge er relativt sent ute med å ta i bruk regionalparkkonseptet sammenliknet med
land lenger sør i Europa. I land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Østerrike har
varianter av regionalparkkonseptet utviklet seg over flere år. I dag spiller regionalparkene en sentral rolle i lokale og regionale utviklingsstrategier gjennom bl.a. å skape
lokal deltagelse, bevare og kommunisere natur- og kulturverdier, integrere sektorbaserte virkemidler og fremme lokale produkter og tjenester.
I de siste årene har regionalparkkonseptet begynt å få fotfeste i Norge gjennom ulike
parkprosjekter i Aurland (Nærøyfjorden Verdsarvpark), i Valdres (Valdres natur- og kulturpark) og i Hordaland (Landskapsparker).
Mye av inspirasjonen til de norske parkprosjektene har kommet fra Frankrike, men det
finnes så langt ikke en entydig norsk regionalparkmodell. Gjennom det nylig etablerte
norske nettverket for regionalparker vil det blant annet bli jobbet med hva som eventuelt skal være felles kriterier for å kunne kalle seg en regionalpark (eventuelt natur- og
kulturpark).

5.1 Regionalpark – nærmere en definisjon
Regionalparkkonseptet er ikke et entydig og lett definerbart konsept. Det eksisterer en
relativ stor variasjon av regionalparktilnærminger i de ulike europeiske landene. Årsakene til de ulike tilnærmingene finner vi bl.a. i de forskjellige lands nasjonale og regionale tradisjoner og politisk struktur.
Selv om regionalparkkonseptet er mangfoldig, er det mulig å komme nærmere en definisjon gjennom å fokusere på noen felles grunntemaer:
› Parkens formål: Vern versus utvikling
› Område / avgrensing
› Landskap som ressurs
› Regional utvikling
› Merkevarebygging
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›
›
›
›

Forankring, mobilisering og deltaking
Læring, natur- og kulturformidling
Styring, forvalting og organisering
Kriterier / krav for å få nasjonal godkjenning

5.1.1

Parkens formål: Vern versus utvikling

Ordet ”regionalpark” skaper ofte sterke assosiasjoner til naturvern, først og fremst til
ordet ”nasjonalpark”. En regionalpark skiller seg imidlertid vesentlig fra en tradisjonell
nasjonalpark.
I nasjonalparker med en tradisjonell naturverntilnærming er det prioriterte målet å
verne om biologisk mangfold og det tas i liten grad hensyn til lokalbefolkningens behov
og bærekraftig utvikling utover kjernen i verneområdet. Regionalparkene derimot har
en bredere og mer integrert tilnærming, hvor målet er å skape en balanse mellom det å
beskytte natur- og kulturverdier og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen. Dette
reflekteres i prosjektaktivitetene, som tar sikte på både bevaring og en bærekraftig
bruk av natur og landskapsressurser. Regionalparkprosjekter forsøker i stor grad å bygge
på lokale aktørers deltakelse og engasjement i bevaringen, og i foredlingen, av områdets natur og kulturverdier.
Regionalparkprosjekter kan deles inn i de som har et formelt verneområde som basis for
parken (for å få nasjonal status som regionalpark) og de som ikke har det.
Regionale Naturparker i Tyskland og Østerrike, de beslektede UNESCO Biosfæreområdene og Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs) i England er eksempel på parkprosjekter med basis i formelt vern. Men i motsetning til det strenge verneregimet i nasjonalparker er det i disse regionale naturparkene vanlig med landskapsvernområder under
IUCN’s (Den internasjonale naturvernunionen) vernekategori V. I denne vernekategorien
er tradisjonelt landbruk tillatt og det er vanlig med en dynamisk vernetilnærming som
tar sikte på en bærekraftig utvikling av lokale produkter og tjenester etter høye miljømessige kriterier koblet til nasjonale og europeiske merkeordninger (som det Europeiske
charteret for bærekraftig turisme).

Natur- og kulturarv på hjul!
Mobil informasjonsenhet i Naturpark og Biosfæreområde Bayerische Rhön, Tyskland.
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Regionalparker som ikke krever formelt vern som basis for parkprosjektet er vanlige i
Frankrike og Sveits. Mangelen på formelt vern i disse regionalparkene betyr ikke at beskyttelse av natur og kulturarv er mindre prioritert. Det stilles strenge krav om konkrete
planer og forpliktelser for beskyttelse av natur og kulturarv overfor aktørene som har
underskrevet parkavtalen (charteret). Dette er en type kontraktbasert frivillig beskyttelse av natur og kulturverdier (gjennom regionalparkcharteret) i stedet for et regulatorisk vern gjennom formelle lover og oppsyn.

5.1.2

Landskap som ressurs

De fleste av regionalparkene i Europa, både de med og uten formelle naturvernområder,
har et fokus på landskapet som en ramme for selve regionalparkområdet, og som ressurs
for næringsutvikling, merkevare- og identitetsbygging. På grunn av dette fokuset er det
i mange parker et ustrakt arbeid med å ivareta landskapsverdiene gjennom forskjellige
planleggingsmetoder og tiltak. Dette gjøres ofte ved indirekte eller direkte miljø- og
landskapsbidrag til landbruket, ved å integrere landskapshensyn i planverk og støtte
arbeidet (direkte eller indirekte) med finansiering av restaurerings og skjøtselstiltak for
lokale landbrukere og andre aktører. Ofte blir dette arbeidet satt i en videre sammenheng i en tverrfaglig gruppe parkmedarbeidere, med kompetanse fra bygdeutvikling,
turisme, miljø og landbruk. I enkelte regionalparker, som i engelske Forest of Bowland
AONB, arbeider for eksempel flere bygdeutviklere aktivt med oppsøkende veiledning og
prosjektutvikling blant lokale gårdbrukere og andre lokale næringsdrivende. De sørger
for at lokale aktører får støtte til miljø- og landskapstiltak i tillegg til utvikling av tilleggsnæringer på sine gårdsbruk. Dette skaper tillitt til parkmedarbeiderne og forankring for regionalparkprosjektet. Det kan også føre til en bedre dialog om vern og bærekraftig utvikling av natur og kulturverdiene i området.
Tilgang til og tilrettelegging for rekreasjon er sentralt i mange parker, spesielt i land
med høy befolkningstetthet, som Storbritannia og Tyskland. I land utenfor Norden eksisterer ingen allemannsrett, så det å skape tilgang til natur og rekreasjonsområder er en
viktig målsetting og funksjon ved mange europeiske regionalparker. Den fysiske tilretteleggingen (stier, utsiktsplattformer etc.) i landskapet varier, men graden av tilretteleggelse er generelt langt høyere i mange europeiske land i forhold til hva som er vanlig i
Norge.
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Landskapstiltak med ringvirkninger!
I Nærøyfjorden Verdsarvpark har parkledelsen støttet lokale gårdbrukere og bygdelag i arbeidet med å hente inn statlige
midler (Riksantikvaren) til skjøtsel og
restaurering av gamle stølsveier og gårdsbygninger.
Rimstigen, den gamle stølsveien fra Bakka
i Nærøyfjorden, er etter restaureringen
en attraksjon for besøkende, spesielt under den årlige Verdsarvturen. Den danner
også grunnlaget for naturguidevirksomhet
i mindre skala blant de fastboende gårdbrukerne. Hjelpen fra verdsarvsparken
var avgjørende for gjennomføringen av
restaureringsprosjektet ifølge gårdbrukerne. (www.verdsarvturen.no)

5.1.3

Område / avgrensing

Regionalparker er etablert og driver prosjektaktiviteter i et landskapsområde av en angitt størrelse. Her blir det i noen land presisert et minimumsområde (de nye Sveitsiske
regionalparkene må for eksempel omfatte et minimumsområde på 100km2). Området
må inneha spesielle natur og kulturverdier, som enten er formelt vernet eller ikke.
Andre land har en løsere definisjon av regionalparkområdet, men slike områder går ofte
utover administrative grenser (kommunale, fylke, nasjonale).

5.1.4

Parkstrategier

De fleste regionalparker har en målsetting om å bidra til enten sosioøkonomisk utvikling
på bygdene (særlig Frankrike) eller til bærekraftig bruk av stedegne ressurser og markedsføring av regionale produkter (Tyskland, Norge). I tillegg er også mobilisering, forankring, lokal deltaking og læring viktige strategier i de fleste parkkonseptene.
Regional utvikling blir i mange regionalparker stimulert gjennom forskjellige nærings- og
bygdeutviklingsprogram. Parkadministrasjonen spiller en nøkkelrolle ved å organisere
områdets produsenter og tjenestetilbydere i nettverk, arrangere kurs og bistå markedsføring av lokale produkter. I sin planlegging legger ofte parkadministrasjonen til grunn
en mer integrert regional utvikling (i motsetning til sektorisert planlegging) hvor ulike
aktører fra forskjellige sektorer og nivåer kobles sammen for å oppnå synergieffekter.
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Dette er kanskje spesielt tydelig mellom landbruk og turisme. Nær halvparten av regionalparkene i Europa er også tilknyttet EU sitt bygdemobiliseringsprogram LEADER.

ANKA – Aurland natur- og kulturarv
Aurland natur- og kulturarv BA (ANKA) er eit lokalt samvirke, med føremål å
utvikle det natur- og kulturbaserte potensialet for verdiskaping i Aurlandsregionen ved hjelp av nettverksorganisering, merkevarebygging og entreprenørskap. Den lokale kulturen og tradisjonane blir formidla gjennom lokal
mat, ulike aktivitetstilbod og handverksprodukt frå regionen.
ANKA er utvikla med bakgrunn i initiativ frå ei gruppe lokale gardbrukarar. Initiativtakarane såg
at det lokale småskalajordbruket var i ferd med å tape mot større, meir spesialiserte gardsbruk
i meir sentrale strok. Samstundes representerer nettopp dette småskalajordbruket ei rad unike
kvalitetar som i dag ikkje avspeglar seg i meirverdi på produkta. ANKA vil utvikle ein verdiskapingsstrategi der dei særeigne naturgjevne føresetnadene kan utnyttast og foredlast til høgkvalitetsprodukt med stor opplevings- og marknadsverdi.
I tillegg har ANKA skapt ei merkevare som er kvalitetssikra i eit regelverk knytt til ANKA sin
logo. Berre produsentar , foredlarar eller andre som er medlemar og har søkt og fått løyve frå
styret i ANKA kan nytte merket. Årsmøtet i ANKA kan vedta at det skal betalast avgift for bruken av merket og nærare reglar for dette. Ei slik ordning er så langt ikkje etablert, men kjøtprodusentane får i dag ein meirpris på 5 kroner for ANKA-merka kjøt levert hotell og foredlingsverksemder.

(Frå www.anka-nett.no)
Utviklingen av lokale produkter og merkevarebygging er viktige arbeidsområder i mange
regionalparker. Fordi mange regionalparker ligger i perifere bygdeområder, kan støtten,
kompetansen og synligheten et regionalparkprosjekt kan gi være av stor betydning. For
lokale næringsaktører kan et parkprosjekt ideelt sett bidra til å styrke produktutvikling,
nettverksbygging og profilering. Regionalparker byr også på muligheten for lokale næringsaktører å delta i forskjellige sertifiseringsordninger (miljø, lokalmat, turisme etc). I
flere europeiske parker finnes egne merkevareordninger for lokale produkter og tjenester.
Det finnes mange eksempler på at regionalparkprosjekter har bidratt til å skape både
synlighet for lokale produkter, og positive ”bilder” av bygdeområder som ellers ville
vært anonyme. I Norge har Valdres natur og kulturpark en sentral målsetting om å skape
merverdi av lokale landbruksprodukter og bidra til markedsføring og merkevarebygging.
I Nærøyfjorden Verdsarvpark er det en sterk målsetting om å støtte og legge til rette
for lokale aktører i utviklingen av lokalmat og småskala turisme i parkområdet.
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VALDRES – skjerper sansene
Valdres Natur- og Kulturpark skal legge til rette for en langsiktig og målrettet merkevarebygging bygd på regionens natur- og kulturverdier.
Det er etablert et eget merkevareprogram som definerer ”Valdres” som
merkevare. Slagordet ”Valdres skjerper sansane” speiler det rike mangfoldet av sterke sanseopplevelser Valdres kan by på. Det er viktig å
fokusere det som er unikt for Valdres, og det mest særmerkede er kulturlandskapet i stølsområdene, stølskulturen og stavkirkene.
En viktig del av merkevarebyggingen er å medvirke til at folket i Valdres
setter disse sentrale verdiene i høgsetet.
Den generelle logoen vil kunne nyttes av de fleste i Valdres, etter en
kontakt til regionkontoret.
Valdres Kvalitet
Mat- og landbruksprodukt fra Valdres skal ha ry for kvalitet og særpreg.
For å forsterke dette ryet og gi det et dokumentert innhold og en spesiell merking, har mer enn hundre gardsbruk i dalføret, som den eneste
regionen i landet, samlet seg om egne og særmerkte krav til hvordan
produksjonen skal forgå. Standarden kombinerer omsorg for miljø og
tradisjoner, forbrukernes forventninger og krav, med hensynet til bondens økonomi og livsvilkår.
For å kunne bruke merket Valdres Kvalitet stilles en del generelle krav
til produksjonsmåten, blant annet at det ikke skal brukes sprøytemidler,
verken i egenprodusert for eller innkjøpt grovfor. Godkjenning som produsent av ValdresKvalitet forutsetter deltagelse på kurset ”ValdresKvalitet. Deltagerne forplikter seg til å bruke merkevareprosjektets gardsskilt
etter gjeldende retningslinjer og vedlikeholde dette på en god måte.
I tillegg stilles det spesielle krav for ulike produksjoner. For melkeproduksjon kreves blant annet stølsdrift med mjølkeproduksjon i minimum 8
uker, eller at alle kyr nytter utmarkbeite i minimum 8 uker. Alle kyr skal
ha namn, og melkerobot skal ikke benyttes

(Fra www.valdres.no og www.valdresdesign.no)

Kort oppsummert kan en regionalpark bidra med det følgende I forhold til næringsutvikling og merkevarebygging:
› Hjelp med markedsføring og produktdesign for produsenter og produsentnettverk,
samt deltakelse i sertifiseringsordninger for lokale produsenter og tjenestetilbydere.
› Fremme tilgjengeligheten til produkter lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom å
åpne salgskanaler.
› Bidra til kvalitetsheving av lokale produkter gjennom produktutvikling og anvendelse
av spesielle kriterier.
› Skape positive ”bilder” av landskap og natur for bruk i merkevarebyggingen og markedsføringen av produkter og tjenester fra parkområdet. En gjennomgående grafisk
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Regional merkevarebygging med suksess!
Bygderegionen Entlebuch i Sveits er statistisk
sett en av de fattigste jordbruksregioner i
Sveits. Nasjonalt sett var regionen anonym og
slet med et negativt omdømme. Initiativtakerne til regionalparken (biosfæreområde) i Entlebuch ønsket å bli kvitt de negative bildene og
satset hard på en redefinering av sin region.
Regionalparkprosjektet, med aktiviteter innenfor turisme, lokalmat og bioenergi, ble etter
hvert et foregangprosjekt som nå er kjent
langt utover landegrensene. Dette har ført til
at regionen nå blir omtalt som en innovativ
region med høye naturkvaliteter. Internt i regionen var det en tradisjonell og til dels ensformig (visuell) egenpresentasjon som i dag
preges av å være mer grønn, estetisk og innovativ. Entlebuch ble nylig den første offisielle
regionale naturpark i Sveits.
Kilde: Muller & Backhaus. 2007. The Entlebuchers:
people from the back of beyond? Social Geography

Et viktig trekk ved parkene er at de er etablert ut fra et ”bottom up”-initiativ. Det er
kommunene / regionene selv som velger å gå sammen om etableringen av regionalpark.
Parkene har som mål, i ulik grad og på ulikt vis, å ta vare på og videreutvikle områdets
spesielle natur- og kulturkvaliteter i nært samspill med menneskene som lever i området. Dette krever mobilisering og deltaking av innbyggerne og en grundig forankring helt
ned på individnivå. Samtidig trenger parkene legitimitet oppover i forvaltningsnivåene.
Mobilisering, deltaking og forankring blant innbyggerne skjer ofte gjennom etablering av
ulike tematiske arbeidsgrupper (lokalmat, turisme, landskapspleie/bioenergi) i parkstrukturen. I områder som også deltar i EUs bygdeutviklingsprogram engasjeres potensielle entreprenører og nyskapere i lokalsamfunnet i de lokale aksjonsgruppene. Ut fra
dette engasjementet dannes det trygghet for idemyldring, nettverk og videre finansiering av nye produkter og tjenester.
I store parker, eller hvor parkinitiativet kommer direkte frå forvaltningen, kan man ofte
registrere at det er tyngre å engasjere innbyggerne. Valdres natur- og kulturpark er
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dannet ved at den politiske regionen Valdres har blitt til Valdres natur- og kulturpark,
og det synes som om parkideen fortsatt har et stykke til å vinne fotfeste og legitimitet
blant bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
I Nærøyfjorden startet prosessen med mobilisering blant lokale ildsjeler og entreprenører for å finne nye løsninger på utfordringer knyttet til å koble vern og utvikling av lokalsamfunn i Aurland. Etter at Nærøyfjorden fikk verdensarvstatus er parken etablert. I
denne parken kan forankringsutfordringen synes å være den motsatte av den vi ser i
Valdres; nemlig å skaffe legitimitet mot region og fylke.

Den store dugnaden
er landskapsparkene i Hordalands strategi for å involvere og engasjere
innbyggerne til et felles løft knyttet til egen lokal identitet .
Landskapsparkene i Hordaland har ambisjoner om at de enkelte parkene
skal oppnå status i kommunene som en organisasjon med felles interesse
for å utvikle bygda / kommunen til et attraktivt område for bedifter,
innbyggere og tilflyttere.
Landskapsparken skal derfor bli en naturlig bidragsyter og høringsinnstans for parken og dens nærområde i kommunens planarbeid når
det gjelder landskapspleie, tilbud til innbyggere, reiseliv og andre næringar.
For å få til det må den enkelt innbygger føle eierskap til konseptet.
Gjennom ”Den store dugnaden” skal slikt eierskap utvikles.

(Fra www.landskapspark.no)
Den pedagogiske funksjonen og de informasjonsmessige målsettingene er svært godt
utbygd i mange regionalparker. Pedagoger og informasjonspersonell er en sentral del av
parkadministrasjonen, og de har ansvar for både interne og eksterne kurs og formidlingsaktiviteter. Natur og kulturformidling, eller interpretasjon, er i mange land et eget
fagfelt. Flere parker har tilbud om guidekurs og har et frivillig guidekorps i tillegg til de
fast ansatte.
I Norge støtter for eksempel Nærøyfjorden Verdsarvpark arbeidet med å styrke
tolkningen og formidlingen (interpretasjon) av natur og kulturverdier hos lokale aktører.
Parken har tatt initiativ til nettverket Forum for Interpretasjon, som bl.a. arrangerer
vertskapskurs. I tillegg til utdanning og formidling er forskning en funksjon i enkelte
land hvor en tverrfaglig (natur, landbruk, bygdeutvikling) forskergruppe er tilknyttet
parkprosjektet.
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I de franske regionale naturparkene er det et mål å bevisstgjøre innbyggerne om miljøsaker og oppfordrer besøkende til å oppsøke områdene gjennom utdanning, kultur og
turistaktiviteter. De skal dessuten bidra i forskningsprogrammer og har som mål å initiere nye prosesser og metoder som kan overføres til andre områder både nasjonalt og internasjonalt.

Vertskapskurs
Et utdanningstilbud som gir status som bygdevert.
Nærøyfjorden Verdsarvpark og Aurland natur- og kulturarv
(ANKA) har gått sammen om å etablere Forum for interpretasjon, som har som mål å utvikle kunnskap og erfaringer innen formidling av natur- og kulturarv og ta disse i bruk
i natur- og kulturbasert næringsutvikling. Det handler om å
gi produktene en merverdi gjennom å gi de en personlig
verdi for kundene.
Forumets første tiltak er å utvikle et utdanningstilbud innen interpretasjon. De som gjennomfører kurset frå et diplom og status som bygdevert. Bygdevert-kurset er et samarbeid med det
svenske Värdskapet, og gir deltakerne lokalkunnskap, kunnskap om formidling og vertskapsrollen.

(Fra www.interpretasjon.no)

5.1.5

Styring, forvaltning og organisering

Det er stor variasjon i hvordan regionalparker styres og drives. Fordi lokal deltaking og
partnerskap er viktig, kan vi si at en regionalpark utgjør en type samarbeidsplattform
for ulike aktører med interesser i et bosatt landskapsområde. Det juridiske ansvaret
ligger ofte hos enten statlige, regionale eller kommunale myndigheter (eller kombinasjoner av disse). I Tyskland ligger for eksempel det juridiske ansvaret for regionalparkene hos de regionale myndighetene, men driften av mange parker blir ofte delt mellom
både sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt av stiftelser. Styringsgruppen i
regionalparkene består ofte av offentlige myndigheter og representanter fra lokale lag
og organisasjoner. I tillegg finnes ofte representanter fra forsknings- og innovasjonsmiljøer med i styringsgruppene.
Styringsdokumentet i de franske og sveitsiske regionalparkene er parkavtalen, eller
charteret. De norske parkkonseptene er organisert på basis av tilnærmede styringsdokumenter. Det er et juridisk bindende dokument som legger føringer for det frivillige
partnerskapet og håndteringen av eksisterende lover, regler og tiltak.
I tillegg til et regionalparkråd og regionalparkadministrasjon er det vanlig med ulike
tematiske (og bredt representerte) arbeidsgrupper for turisme, landbruk, utdanning osv.
Videre er det en stor prosent regionalparker i Europa som styrker sin bygdeutviklings-
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profil ved å integrere parkstrukturen med arbeidet til de lokale aksjonsgruppene i EUs
bygdemobiliseringsprogram LEADER.
Mandatet, merkevaren ”Regionalpark”, og en stor del av finansieringen kommer ofte fra
sentralt hold gjennom et departement (miljø), men det er ofte (som i Sveits, Østerrike
og Frankrike) et krav om at det skal være et lokalt engasjement i et regionalparkprosjekt for at det skal gis ressurser og retten til å kalle seg regionalpark. Regionalparker
har ofte en grunnfinansiering, men må hente inn midler til prosjekter hos ulike myndigheter og i EU systemet. I regionalparker er det ofte en koordinert miks av formelle og
uformelle arrangement som fokuserer på å hente inn midler fra sentrale kilder, tilby
økonomiske incentiver og overbevise og megle mellom ulike aktører. Det at det er ulike
aktører i styringsgruppen, i tillegg til en flerfaglighet i parkadministrasjonen medfører
at integrerte og tverrfaglige tilnærminger i den daglige driften står sentralt. Dette kan
medføre synergieffekter som en mer sektoravgrenset forvaltning av et område ikke kan
være like effektiv på.
Styring og forvaltning av regionalparker kompliseres ytterligere ved at mange parkområder spenner over både kommuner, regioner og til og med land. Disse utfordringene løses
på forskjellig måter, men er til en viss grad avhengig av nasjonale, regionale og lokale
administrasjonsstrukturer og politiske tradisjoner.
I Norge har Valdres natur- og kulturpark et utspring i et eksisterende kommunalt samarbeid i regionrådet.
I Nærøyfjorden verdsarvpark har tre kommuner (Aurland, Vik og Voss) underskrevet
parkavtalen og i ulik grad integrert regionalparken i sine kommunale planer. Et ytterligere moment som kan komplisere styring og forvaltning er om det eksisterer et ulikt
antall vernede områder i de samarbeidende kommuner eller regioner.

5.1.6

Kriterier for å bruke betegnelsen regionalpark

I Sveits kan kommende parkprosjekter søke Miljøverndepartementet om status som park
av nasjonal betydning. En egen forskrift regulerer krav til slike parker og vilkår for å
kunne bruke parkbetegnelsen med tilhørende logo. Forskriften skal også regulere bruk
av produktmerking. Høye natur- og landskapsverdier er et prinsipielt krav til en park
med nasjonal status. Parkene skal etableres med deltagelse av innbyggerne i regionen.
Kantonene og initiativtakerne må legge til rette for dette. Regionen selv avgjør hva
slags målsetning parken skal ha, hvordan viktige landskapskvaliteter skal skjøttes og
oppgraderes og hvordan næring kan utvikles. De deltagende kommunene dokumenterer
mål og tiltak for parkene sine i et såkalt charter og tilpasser samtidig kommuneplanene
sine til dette. På grunnlag av disse tiltakene gir staten parken det beskyttede merkenavnet og bevilger støtte.
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Også for de franske regionale naturparkene (RNP) er prosedyrene for etablering og godkjenning av parker med tilhørende logo og merkenavn hjemlet i eget lovverk. RNPkonseptet inneholder 4 hovedelementer:
› Et charter
Avtaledokument gjeldende for en periode på 10 år som fastlegger forvaltnings- og
utviklingsmål for parken. Undertegnes av stat, region, departement og kommune.
Charteret er formet som en konkret handlingsplan og inneholder en beskrivelse av
hvilke tiltak som bør settes i verk, plan for tiltaket, organisering, ansvar, mulig finansiering etc.
› Et landskapsområde
I utgangspunktet defineres et naturlig sammenhengende landskapsområde (terroire)
som ytre avgrensing. Dette gjøres av de involverte kommunene selv.
› Et prosjekt
En park er organisert rundt en bærende ide, et prosjekt. Prosjektet utformes i fellesskap av involverte parter; region, departement og kommune. Gjennom prosjektet
gis det tilgang til økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak.
› Et merke
RNP har et felles merke/logo. Hver park har knyttet et eget kjennetegn til dette
merket. Merket brukes aktivt for å markedsføre området og produkter som er utviklet i parken og fungerer i stor grad som et kvalitetsstempel for god forvaltning av lokal natur- og kulturarv.

5.2 Regionalpark – en definisjon
På grunnlag av de ulike dimensjonene ved regionalparkkonseptet som her er beskrevet
kan en regionalpark defineres på følgende måte ;
En dynamisk og langsiktig samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv
med interesser i et angitt og bosatt landskapsområde, som ivaretar og videreutvikler områdets
natur- og kulturverdier, støtter lokal deltakelse, fremmer bærekraftig verdiskaping og merkevarebygging gjennom integrert områdeforvaltning og stedsutvikling.
(Kristian Bjørnstad, Aurland Naturverkstad).
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6

Telemarkskanalen som regionalpark

6.1 Landskapsressursanalyse
For å anvende kunnskap om landskapet som grunnlag for verdiskaping og regional utvikling langs Telemarkskanalen vil landskapskartlegging og analyse være et viktig bidrag for
å karakterisere et planområde med hensyn til den fysiske utformingen til landskapet,
særskilte natur- og kulturverdier og opplevelsesverdier knyttet til landskapsbildet. Slik
analyse vil kunne bidra til å sikre og videreutvikle et variert og opplevelsesrikt landskap
som både lokalsamfunn og turister vil finne attraktivt. Landskapskartlegging og analyser
vil også være viktig for å legge premisser for utbyggingsformål, disponering av naturressurser, lokalisering og utforming av tiltak.
En landskapsanalyse kan beskrives i tre hovedpunkter:
• Undersøke og avdekke forhold ved et geografisk avgrenset område.
• Beskrive og framstille naturgitte, kulturelle, historiske, sosiale og opplevelsesmessige egenskaper og verdier knyttet til landskapsområdet.
• Formidle viktige egenskaper og verdier ved landskapet, på en måte som er egnet
til videre planlegging, utforming og bruk.
I tillegg til det fysiske landskapet med sine naturelementer, kulturminner, bosetting og
arealbruk, er folks relasjoner til landskapet av avgjørende betydning for å kunne etablere og utvikle et verdiskapende innhold i en regionalpark. Det er derfor særdeles viktig å
ha fokus på relasjonene mellom befolkningen og landskapet. Gode relasjoner, gjennom
nærhet, tilgjengelighet og aktiv medvirkning i forvaltning og utvikling av landskapet er
med å etablere identitet og tilhørighet, lokalt og regionalt. Det gjelder både fastboende
i de enkelte lokalsamfunn, turister, hyttefolk og andre besøkende.
Gjennomføring av en landskapsanalyse i forbindelse med utvikling av en regionalpark,
bør derfor integreres i en mobiliserings- og medvirkningsprosess som kan gi grunnlag for
bred forankring av utviklingsmål og strategier i det enkelte lokalsamfunn og i regionalparken som helhet. Dette vil trolig være et avgjørende suksesskriterium for et slikt utviklingsprosjekt.
Telemarkskanalen har den unike egenskapen at den fra det åpne havet, trenger dypt inn
i landet, like til de store fjellmassivene ved Hardangervidda. Stigningen på kanalen er
ikke stor, men variasjonen i landskapets utforming og bruk har svært stor spennvidder.
Kanalen berører 6 forskjellige slike landskapsregioner som kan knyttes direkte opp mot
kanallandskapet. Disse er:
- Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold
- Skog- og heibygdene på Sørlandet
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-

Skogtraktene på Østlandet
Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder
Fjellskogen i Sør-Norge
Lågfjellet i Sør-Norge

Omfanget av landskapsområder og landskapstyper innenfor hver region er ikke kartlagt,
og bør være en del av en landskapsressursanalyse for området.

Kart over fordeling av landskapsregioner i kanalområdet.

Telemarkskanalen som regionalpark vil omfatte kanalen og landskapene omkring i de 6
berørte kommunene. Ut fra topografi og kulturhistoriske sammenhenger kan det være
tjenelig å avgrense et primært regionalparkområde som tar utgangspunkt i de funksjonelle sammenhenger mellom selve kanalanlegget og de landskapene som er orientert
mot kanalen, enten de er fysiske eksponert mot den, eller hvor det er aktiviteter, bosetting, anlegg osv som er med å fortelle og forklare samfunnsutviklingen i den regionen
kanalen bandt sammen.
Den fysiske avgrensingen av planområdet bør skje innenfor hver kommune i tett dialog
med, og på bakgrunn av den kunnskap som finnes i befolkningen lokalt. Gjennomføring
av dette kan skje som et eget prosjekt basert på stadkjenslemetodikken. Denne bruker
intervju og spørreundersøkelser om hvordan det enkelte sted eller område oppleves som
spesielt og annerledes enn andre steder og områder. Det er summen av opplevelse av
landskap, natur, kulturarv, folk, lyder, smaker, minner og annet som former forholdet
vårt til et sted. Dette kan gjennomføres ved å knytte det til kursopplegget for ansatte
og folkevalgte i kommunene som KS har tatt initiativ til. Dette vil kunne gi et betydelig
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kunnskapsutbytte og bidra til å forankre regionalparksatsingen politisk og i lokalsamfunnenes kursopplegg for tilsette og folkevalgte i kommunene.

Stadkjenslemetodikken
Stadkjensle er ei oversetjing av det engelske omgrepet ”Sense of place”.
Stadkjenslemetodikken er eit verktøy for å få kunnskap om kva folk sjølv legg vekt på ved
landskapet og kulturarven, og korleis dei brukar og opplever området, anten som sitt daglige
nærmiljø eller som besøkande.
Det er summen av oppleving av landskap, natur, kulturarv, folk, lydar, smakar, minne og mykje
meir som formar tilhøvet vårt til ein stad. ”Stadkjensle” er opplevinga av eit område som
spesielt og annleis enn andre område. Kva er det eigentleg som gjer at ein får heimlengt?
Korleis kjem vi i kontakt med staden si atmosfære som besøkande til ein stad? For å få til dette
kan vi utfordre innbyggjarar og andre med relasjon til eit område til å setje ord på denne
”stadkjensla”. Dette kan i neste omgang nyttast i samband med planlegging, forvalting og
formidling av eit område.
Konseptet har også vist seg å vere eit nyttig verkty for ei djupare og meir lokalt forankra
stadformidling gjennom skrive materiale, fysiske installasjonar og munnleg overføring. I tillegg
kan det kome fram nyttig kunnskap i stadkjensleprosjektet som kan brukast i ei vidare satsing
på stad- og bygdeutvikling.
Metode for ”sense of place” er utarbeidd i England av Countryside Agency – Forest of Bowland
AONB (area of outstanding natural beauty) (www.forestofbowland.com) i samarbeid med
rådgjevingsselskapet Countryscape (www.countryscape.org). I dette området er metoden brukt
for å setje ord på ”stadkjensla” med tanke på formidling til besøkande i området.
Den norske versjonen, stadkjenslemetodikken, er utvikla av Aurland Naturverkstad i samarbeid
med Universitetet for miljø- og biovitskap og Telemarksforsking, gjennom arbeid med
stadutviklingsprosjekt knytt til viktige nasjonale natur- og kulturminne-område både nasjonalt
og internasjonalt.

Når det foreligger en foreløpig avgrensing av et samlet planområde for en regionalpark,
vil det være riktig å gå videre med er inngående landskaps- og ressursanalyser, basert
på identifisering av enhetlige karakterområder.
En landskapsressursanalyse vil på dette grunnlaget gjennomføres på to nivåer;
1. Kanallandskapet som helhet, med utgangspunkt i overordnede karaktertrekk
(jamfør landskapsregionkartet fra NIJOS)
2. Lokale områder innen hver kommune, basert på innspill fra lokalbefolkningen
(jamfør landskapskonvensjonens vektlegging av område slik folk oppfatter det)
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6.2 Regional utvikling
Regional utvikling forutsetter et bredt tverrsektorielt perspektiv for å se sammenhenger
mellom ulike sektorer og skape samarbeid mellom ulike aktører. Regional utvikling kan
ikke forklares bare med arbeid og arbeidsplasser. Tradisjon og historie er viktige faktorer, men de kan også brytes ned til egenskaper ved stedet, ved naturmiljø og sosialt
miljø, ved lokale kulturformer og levemåter. Dersom de spesielle egenskapene ved stedet ikke blir tatt vare på eller blir nedvurdert, forsvinner også mye av grunnlaget for å
velge å etablere seg der – eller la være å flytte derfra.
Samspillet mellom natur, kultur og identitet må legges til grunn for forståelsen av Telemarkskanalen som et kulturminne med omfattende verdiskapende ringvirkninger i hele
regionen. Vannveiens betydning som kommunikasjonsåre for industrien er i ferd med å
bli helt borte og det er derfor viktig å søke nye muligheter for verdiskaping og regional
utvikling med utgangspunkt i kanalen, bebyggelsen og landskapet rundt.

6.2.1 Næringsutvikling
Næringsutvikling basert på lokal natur og kultur kan representere viktige konkurransefortrinn for lokalsamfunn og næringsliv. I et slikt perspektiv gjelder det å identifisere,
reindyrke og aktivt gjøre bruk av det stedsspesifikke, og legge dette til grunn for både
produkt- og identitetsutvikling. Kunnskapen og ressursene (råvarene) kan for eksempel
finnes innenfor mat, kunst, litteratur, landskap, natur, kulturminne og -miljø. Med et
slikt utgangspunkt er regional utvikling i stor grad et spørsmål om attraksjonskraft. Dette stiller krav til kvalitet og ekthet.
I opplevelsessamfunnet stilles det krav til de gode opplevelsene 1 ;
1. Det som tilbys må på en eller annen måte være unikt. Enten ved at det er karakteristisk for stedet, kan fortelles som en spesiell historie eller inneholder andre
overraskende elementer. Dette er også en vesentlig del av merkevarebyggingen.
2. Det som tilbys må være godt og spennende tilrettelagt i forhold til de besøkendes forutsetninger i form av kunnskap, tid, reisemåte og betalingsvilje. Dette
dreier seg om å skape de opplevelsene som kan overstige forventningene.
3. Opplevelsen blir levert med kvalitet og kompetanse. Kvalitet vil ofte være synonymt med ekthet, og kompetanse være ofte synonymt med nærhet. Dette dreier
seg om det personlige inntrykket, det som huskes og formidles til andre.
Områder som er preget av en langsom forvitring av det næringsmessige grunnlaget
mangler ofte evnen til å omstille seg til de muligheter nye markeder og samfunns1

Kulturminner, opplevelser og reiseliv. Georg Kamfjord. Notat 6.11.2007.
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utviklingen åpner for. I mange slike områder er det en særlig utfordring å få til en mer
markedsorientert holdning. For å utvikle og opprettholde en langsiktig sunn virksomhet,
er markeds-/kundeinnsikt en kritisk suksessfaktor.
Utviklingstiltak som bygger på lokale fortrinn er en forutsetning for at lokalsamfunnet
skal få nødvendig eierskap til de utviklingsprosesser som iverksettes. Dette er også i
samsvar med Landskapskonvensjonens forutsetninger om mobilisering og medvirkning i
prosesser omkring landskapsutvikling. Utviklingsarbeid som er basert på nasjonale satsinger, der det offentlige virkemiddelapparatet blir pådriver for nye prosjekter og tiltak, mangler ofte tiltrekkelig lokalt engasjement og eierskap. Langsiktig utvikling må
forankres i stedets særpreg og entreprenørens skaperlyst. Utfordringen er å legge til
rette for utviklingsprosesser med et lokalt grunnlag og som samtidig er forankret i det
regionale og nasjonale nivået.
Mens entreprenørskap tradisjonelt i stor grad har vært oppfattet som den enkeltes evne
til å skape ny virksomhet, blir entreprenørskap i dag i større grad satt inn i ulike former
for samarbeid gjennom formelle eller uformelle prosesser. Denne økte forståelsen for
entreprenørskap som kollektive prosesser, har bl.a. sin bakgrunn i nyere perspektiv på
regional utvikling der kompetanseutvikling, nettverkssamarbeid og læring står sentralt.

Østkanalprosjektet
I ”Østkanalprosjektet” er det gjennomført en mulighetsanalyse for å
vitalisere vannveien fra Ulefoss til Notodden. Analysen omfatter en
vurdering av nåsituasjonen med eksisterende produkter og tilbud, og
utredning av potensialet for videreutvikling av nye produkter og samarbeid.
› Hvordan tar kanalen
seg ut for turistene pr i
dag?
› Hva kan vi gjøre for å
få denne vannstrekningen mer attraktiv?
› Finnes det næringsvirksomhet som vi kan
knytte opp mot båtturismen?
› Kan man finne spennende inntektsmulig-

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant interessenter som
grunnlag for mobilisering og idedugnader med sentrale aktører fra
kommuner, næringsliv og organisasjoner med følgende tema:
›

Notodden som attraktivt start- og endested i Telemarkskanalen

›

Båtliv på kanalen – fritidsbåter, rutebåter, næringstrafikk

›

Natur- og kulturbaserte opplevelser og attraksjoner i tilknytning
til Østkanalen

Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Midt-Telemark
Næringsutvikling, Notodden Utvikling og Telemarksforsking-Bø, og
avsluttes høsten 2008.

heter ved å satse på
Østkanalen?

Det bør settes i gang lokale næringsutviklingsprosesser der de enkelte steder/lokalsamfunn mobiliseres til
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å utvikle nye produkter, både som del av en grunnleggende infrastruktur for en
destinasjon og som stimulans for private kommersielle aktører
å utvikle samarbeid og nettverk mellom aktører innen overnatting, opplevelser
og matproduksjon for økt verdiskaping gjennom felles produkter med Telemarkskanalen og landskapet omkring som referanse

Landskapsressursanalysene bør inngå som en del av grunnlaget for slike prosesser. De
lokale prosessene bør kobles sammen med merkevarestrategien (kap 6.2.3) og bidra til å
utvikle standarder for produksjon, foredling og omsetning innenfor ulike næringer, samt
kriterier og vilkår for å kunne bruke ulike merke.
Telemarkskanalen som regionalpark:
Eksempel på mulige tiltak innen næringsutvikling
Gjestehavner

Etablere gjestehavn på Klosterøya, i Middelalderhavna. Utvikles som
et helhetlig konsept:
› gjestehavn / ventebrygge for Skien sluse
› drivstoffanlegg
› utsettingsplass (for småbåter)
› serviceverksted (båtmotorer)
› servicebygg (dusj, klesvask etc)
› båthotell (vinteropplag)
Med kort vei til andre tilbud på Klosterøya - spisesteder,
Eventyrfabrikken, Teater Ibsen m.m., og med gangbru over til Smiøya
/ Skien sluse.
Kolahuset
› Gjestebrygge
› Brygge / utsettingsplass for kano / kajakkk
Opprusting av Kviteseid gjestebrygge
Oppgradere brygga på Dalen med nye fasiliteter for båtfolket

Utvikle overnattingstil-

Campingplass på Søvestranda

bud langs kanalen

Telemark kanalcamping ved Lunde sluser
Utvikle gardsturismen
Utvikle gardshotell og gardsturisme i området Notodden brygge –
Heddal stavkyrkje
Større overnattingskapasitet i Lårdal
Ny B&B i Bandaksli

Øke tilgjengeligheten

Tors Plass (Skotfosstien) – benker, bord, wc

til land for

Skotfoss kirke – anløpsbrygge

charterbåtene
(Gir muligheter for

Mikaelshula (Norsjø) – anløpsbrygge og sikring av gangvei

bedre pakking av

Leirodden (Norsjø) – anløpsbrygge

chartertilbudene.)

Valebø (Norsjø) – mudring for større dybde
Munken

Utvikle kombinasjonspakker

Rutebåt-sykkel
Rutebåt-kano
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Kano-sykkel
Turveg Dalen – Lårdal og retur med turistbåt på Bandak
Karjoltur i Gaupeland
Rideturer på Vistadheia
Landskapstiltak / -pleie

Rehabilitering av fyrlyktene langs kanalvassdraget
Styrket beiting for åpne kulturlandskap

Utvikle nye attraksjoner langs kanalen

Naturlandsby ved Krokmannsevju
› Natur- og kulturhistorisk arena åpen for alle som ønsker å bidra,
også med egne virksomheter. Vikingtida viktig tema.
› Kolahuset leirplass
Utvikle Vrangfoss Kraftstasjon som ”Besøkskraftverk”
Utvikle Jernvrkstomta og Nesøya for turisme, som en naturlig innfallsport til Telemarkskanalen
Bok- og blueshus på Notodden
Tilrettelegging på Ruiplassen

Styrke kontakten til

Sti fra Ulefoss sluser til Øvre Verket

attraksjoner som ligger
litt unna

Sti Øvre Verket – båthavna – Geoparken – Søvestranda
Styrke kontakten til Heddal stavkirke og bygdetunet
Transporttilbud til Grimsdalstunet og Åmdals Verk Gruver

Fiske

Felles fiskekort, lett tilgjengelighet til fiskekort og leie av utstyr

6.2.2 Stedsutvikling
Stedsutvikling handler om å skape bedre steder å bo, arbeide og leve. Etter hvert er det
en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og historie, og ta
i bruk den lokale natur- og kulturarven som ressurs i utviklingen av stedene. Et godt
kultur- og fritidstilbud og gode møteplasser for innbyggerne er viktig grunnlag for engasjement for framtidig utvikling av stedet.
Mobiliteten øker og vi trenger ikke lenger bo og arbeide i samme kommune eller samme
region. Bolyst blir derfor en stadig viktigere flyttefaktor. En økende andel nordmenn
legger vekt på nærhet til natur og kultur, trygge oppvekstvilkår for barn, samt det å
være del av små oversiktlige lokalsamfunn når de skal velge bosted. Slike preferanser,
og muligheten for å ta hensyn til dem, henger sammen med utdanningsnivå. Den sosiale
verdiskapingen og utviklingen av attraktive bosteder er en forutsetning for annen verdi-
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skaping. Mange regioner har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, da blir
tiltak for å gjøre regionen attraktiv som boplass ekstra viktig.
Telemarksforsking-Bø har de to siste årene laget en attraktivitetsundersøkelse over
norske regioners og kommuners attraktivitet. Her er flyttestrømmene mellom kommunene utgangspunktet. Det vi si at det antas at folk flytter dit de ønsker. Ulikheter i
vekst i arbeidsplasser forklarer noe av flyttestrømmene. Men når effekten av arbeidsplassveksten trekkes fra, kommer det fram hvilke kommuner og regioner som har høyest
stedlig attraktivitet. Folk flytter til steder med høy befolkningskonsentrasjon, gode
pendlingsmuligheter som henger sammen med nærhet til store arbeidsmarkeder og gode
kommunikasjoner, og relativ mange kafeer, puber og restauranter. Boligbyggingen er
også viktig. Unge mennesker under 30 år har sterke preferanser for folkerike kommuner
og steder med universitet eller høgskole, mens barnefamilier gjerne flytter til små kommuner hvor det ikke er langt til nærmeste by. I tillegg til disse faktorene er det en
”uforklarlig rest” som sannsynligvis blant annet kan knyttes til stedets kultur og særpreg.
Det legges stadig mer vekt på, i tillegg til den økonomiske verdiskaping, å sette fokus på
den kulturelle, miljømessige og sosiale verdiskapingen som foregår. Alle disse kan være
vanskelig å tallfeste eller beskrives med sammenlignbare kriterier.

Låvende saker
Prosjektet ”Den raude låven” har som mål å få nytt liv i
ledige røde låver, for slik å kunne ta vare på en viktig
lokal ressurs og et viktig landskapselement.
Husbanken er med i dette arbeidet med fokus på stedsutvikling og gjenbruk. Prosjektene som Husbanken deltar i
skal forene miljøeffektive løsninger med en nyskapende,
moderne, stedstilpasset og mangfoldig arkitektur.
› Leilighet

Les mer:

› Hybel

www.landbruketshus.no

› Hotell

www.husbanken.no

› Restaurant
› Kafe
› Galleri
› Barnehage
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Telemarkskanalen som regionalpark:
Eksempel på mulige tiltak innen stedsutvikling
Utvikling av sluseområdene

Utvikle området rundt Løveid sluser:
› Slusemesterens Hage som konsertamfi, bla. for festivalen Viser
ved Kanalen
› Banegården som kafé- og servicested for båtturistene
Utvikling av området rundt Vrangfoss sluser
Ruste opp arealet rundt Ulefoss sluser
Spisested ved Kjelldal
Brogården som kafé og servicested for båtturister

Utvikling av bryggene

Spisesteder med lokal mat og utsalg av andre lokale produkter
Turistinformasjon
Utleie av kano, sykler, salg av fiskekort

Tettstedsutvikling

Kviteseidbyen
Utvikle Notodden sentrum og møtet mellom byen og vannet
Knytte Dalen brygge nærmere til Dalen sentrum

Kunst og kultur langs
kanalen

Videreutvikle Lunde slusepark som konsert- og kunstutstillingsarena
Blues i Notodden hele året
Kunsthall ved Skien sluse, Smieøya
Videreutvikle Viser ved Kanalen, Sluserock
Galleri Lunde
Galleri i Vrådal (Louis Moe og Solveig Muren Sanden)
Kanalutstilling ved Dalen brygge, med galleri
Brynesteinsbruddet / Vest-telemark museum
Grimsdalstunet
Åmdals Verk Gruver

Utvikle markeder og
festivaler

Kviteseidmarken
Dalsmarken
KanalJazz med båtcruise på Dalen
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6.2.3 Regional merkevarebygging
Si ”Lofoten” – og folk ser for seg rorbuer og storslått natur. Si ”Trysil” – og du ser slalåmanlegg og snø. Si ”Rhonen” – og du kjenner allerede smaken av god vin. Merkevarer
er ofte knyttet til produkter eller bedrifter, men etterhvert er også steder eller regioner blitt kjente merkevarer.
Et merke er gjerne et navn, tegn, symbol og/eller et design som identifiserer en leverandør eller et produkt. Fra tidligere tider er merke mest kjent som merking av husdyr
eller en buskap (bumerke). Formålet er å kunne identifisere og skille produkter eller
leverandører. Også steder og regioner har merkenavn. Det er rett og slett navnet på
stedet eller området.
En merkevare er mer enn bare et produkt eller et sted. Den har særegne egenskaper og
utløser assosiasjoner hos mottakeren. Egenskapene er gjerne av både materiell og immateriell art. De fysiske forskjellene kan være ulike produkter eller landskap. De immaterielle forskjellene kan være knyttet til symboler, følelser og opplevelser. En merkevare eksisterer i menneskets bevissthet. Dette gjør at eieren av merkevaren kan påvirke
assosiasjonene i ønsket retning gjennom vern, kommunikasjon, design, stedsutvikling
eller annen adferd.
Geografiske eller regionale merkevarer er ofte et bilde forbrukeren eller den besøkende
har av et sted eller en region. Når disse faktorene blir koblet til et merke, i form av en
logo/design, blir det en merkevare. Man kan også se på merkevare som en innstilling
eller en ”sum av holdninger” til et sted / region.
Merkevarebygging handler mye om kommunikasjon. Profesjonell kommunikasjon har
som mål å koble de positive assosiasjonene som finnes om et produkt (eller sted) opp
mot et merkenavn. Slik kommunikasjon må være konsistent og tydelig. Over tid vil de
positive assosiasjonene kunne gi økt merkevarekapital. Merkevarekapitalen er den verdiøkningen som produktet (eller stedet / regionen) etter hvert kan få, med økt inntjening.
Det er mange grunner til den økende interessen for å nytte stedsnavn i markedsføring.
Vekst i turistnæringen og økt mobilitet er noen av dem. I kjølvannet av globaliseringen
etterspør folk i økende grad opplevelser, unike spesialiteter og de gode historiene. Denne utviklingen er spådd å forsterke seg når velstanden vokser og vi får tilfredsstilt stadig
flere av de materielle behovene våre.
Det er store muligheter for dem som greier å trekke fram disse verdiene, foredle dem
og omsette dem. På den ene siden er dette viktig som grunnlag for økonomisk utvikling i
eksterne markeder, som for eksempel reiseliv, på den andre siden som identitetsbyggende kraft internt.
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Regional merkevarebygging tar utgangspunkt i assosiasjonene til stedet hos ulike målgrupper. Noe av det som kjennetegner de regionene som forbindes med merkevare, er
at de har et særpreg som gjerne er knyttet til kultur og natur. I tillegg har de mange
andre positive assosiasjoner knyttet til stedet eller regionen. Bruken av merkevarenavn
gjør stedet mer kjent og forsterker de positive assosiasjonene om stedet. God merkevarebygging av en region fører til positive ringvirkninger, både for virksomheter, lokalsamfunn og for hele regionen.
En viktig del av merkevarebyggingen av en region er å være bevisst på særpreget ved
regionen, og å kommunisere det som er særpreget og unikt tydelig fram til publikum.
Merkevarebygging (branding) som metode er å differensiere og symbolisere regionen
”sin” fra andre regioner, og kommunisere det særpreget som regionen har til de målgruppene som en ønsker å nå. For et sted eller region vil dette gjelde både til turister,
andre besøkende og fastboende. Den sistnevnte gruppa er også særs verdifull på flere
måter, blant annet fordi disse er viktige ambassadører i markedsføringen av regionen.
Over tid vil de positive assosiasjonene kunne gi økt merkevarekapital. Man kan ta høyere pris for produkter og tjenester fordi sterkere positive assosiasjoner gir økt betalingsvillighet. Det blir lettere å markedsføre nye produkt og tjenester fordi stedet og navnet
allerede er kjent og har et godt omdømme. Merkevarekapitalen er den verdiøkningen
som stedet / regionen etter hvert kan få, med økt inntjening for bedrifter og andre.
Dyrking av stedegne ressurser bygger også identitet og stolthet. Å bli mer bevisst egne
ressurser, verdier og fortrinn handler om å bli trygg på seg selv gjennom at andre ser
verdier i det lokale. Slikt gir selvtillit til å bygge videre. Det gir et viktig grunnlag for å
utvikle attraktive bosteder og levende næringsliv.
Bedrifter med kjente merkevarenavn, enten på produktet eller på selve selskapet, har
som regel arbeidet bevisst med å bygge merkevaren over tid som del av bedriftens strategiutvikling. Også for regioner og steder trengs bevisste strategier.
Det bør utvikles en merkevarestrategi for regionalparken med utgangspunkt i kulturgeografiske ressurser og opplevelser. Produsenter og ulike aktører i turist- og opplevelsesnæringene vil kunne ha stor nytte av de immaterielle tilleggsverdiene som ligger i å
utvikle en god merkevare. En slik strategi vil gi området et tydeligere særpreg. En
grundig og bevisst merkevarebygging, basert på lokale ressurser og allerede sterke positive assosiasjoner blant store deler av befolkningen, er derfor en mye enklere veg å gå
enn å prøve å bygge opp nye merkevarer. Regional merkevarebygging er en komplisert
prosess, som krever helhetlig tenking på tvers av ulike næringer og aktører.
En god merkevareprosess krever god ledelse og aktiv deltakelse fra de aktørene som
skal ha ansvaret for å utvikle merkevaren videre. En slik merkevareprosess må derfor
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kobles til lokale næringsutviklingsprosesser. Manglende involvering fra de viktigste aktørene er trolig den største risikoen for ikke å lykkes.

Telemarkskanalen som regionalpark:
Eksempel på mulige tiltak innen merkevarebygging
Merkeordning

Besøkssenter

Parksenter

Felles merkevare og merkevarebygging
Utvikle et konsept for branding og distribusjon av lokale
matprodukter (á la Valdres) - stikkord: småskalaprodukter, kortreist
mat, økologisk mat, tradisjonsmat, kvalitet.
Også andre typer nisjeprodukter.
Etablere ”besøkssenter” for Telemarkskanalen Regionalpark i hver
kommune, lokalisert til sluseanlegg eller stoppested:
 helhetlig regionalparkprofilering
 turistinformasjon
 salg av lisensprodukter fra regionalparken
 interaktiv kanalutstilling
 servering
 møte- og konferanser
Administrativ base for regionalparken / kanalen /
destinasjonsselskapene

Skilting

Felles skilting og merking av sluser, brygger, spisesteder, overnattingssteder. Felles profil informasjonstavler.

6.3 Forankring, mobilisering og deltagelse
Gjennom landskapskonvensjonen har hver part forpliktet seg til ”å etablere prosedyrer
som gir mulighet for medvirkning fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre med interesse for utforming og gjennomføring av landskapspolitikk” (Landskapskonvensjonen, artikkel 5c)
Et viktig trekk ved de europeiske regionalparkene er at de er etablert ut fra et ”bottomup-initiativ”. Det er kommunene / regionene selv som velger å samarbeide med næringsliv og innbyggerne om etableringen av en regionalpark.
Parkene har som mål, i ulik grad og på ulikt vis, å ta vare på og videreutvikle områdets
spesielle natur- og kulturkvaliteter i nært samspill med menneskene som lever i området. Dette krever mobilisering og deltaking av innbyggerne og en grundig forankring helt
ned på individnivå. Samtidig trenger parkene legitimitet oppover i forvaltningsnivåene.
Dette kan ofte være en utfordring å få til. Vi ser det ikke minst i områder med vern;
hvordan lokalbefolkningen og byråkratiet ofte har liten tillit til den andre partens kompetanse og motiver.
Gode modeller for mobilisering, involvering og deltaking fra ulike grupperinger er derfor
avgjørende for å sikre forankring for et parkkonsept. Stadkjenslemetodikken knyttet til
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landskapsressursanalysene, slik de er beskrevet i kap 4 synes å være en god tilnærming,
hvor alle involverte parter inviteres med i en innledende kartlegging av verdier og ressurser. Denne stadkjensleanalysen kan følges opp av ulike arbeidsgrupper hvor ildsjeler,
organisasjoner, bedrifter og representanter for forvaltningen jobber sammen for å lage
strategier for ulike temaer. Typiske arbeidsgruppetemaer kan være turisme, utvikling av
industriområder eller utvikling av jordbruket.
Telemarkskanalen som regionalpark:
Eksempel på mulige tiltak innen forankring, mobilisering og deltakelse
Stadkjensle

Kurs i natur- og kulturbasert nyskaping, med vekt på stadkjenslemetodikken i regi av KS / SEVS. Målgruppe ansatte og politikere i kommunene.

Dialogmøter

Utvikle et felles regionalpark-konsept for dialogmøter med ulike
miljøer (bransjeorganisasjoner, frivillige lag og foreninger,
næringslivet m.m.) for mer effektivt å kommunisere ut
regionalparkens visjon, verdier og mål.

Forankring, mobilisering og deltaking henger også nøye sammen med hvordan man greier å utvikle undervisningsopplegg og lokale læringsarenaer som formidler stedets naturog kulturverdier til egne innbyggere og besøkende. Dette omtales nærmere i neste kapittel.

6.4 Læring
Næringsutvikling og stedsutvikling som skal ta utgangspunkt i de særskilte lokale kvalitetene og ressursene, foredle de og utvikle de videre med tanke på økt verdiskaping og
mer attraktive boplasser krever en bevisst holdning til hvordan disse verdiene formidles.
Tolking og formidling av natur- og kulturverdier (interpretasjon) har utviklet seg til et
eget fagområde. Det samme har interpretasjonsplanlegging; altså planlegging av formidling av disse ressursene. Det er viktig å være bevisst
› hvorfor du skal formidle?
› hva du skal formidle?
› hvem du skal formidle til?
› hvordan du skal formidle?
› hvordan formidlingen skal organiseres og styres?
› hvordan formidlingen fungerer i forhold til mål og målgrupper?
Interpretasjon er altså en metodisk tilnærming til hvordan vi kan formidle det særegne
ved et områdes kulturelle og naturgitte egenart. Interpretasjon fokuserer på tilrettelegging av selvguidendende stier, guidede turer, museumsutstillinger og levende formidling. Den metodiske tilnærmingen hjelper å formidle fakta på en måte som gjør at mot46

takeren opplever historien på en måte som gir mening, som engasjerer og som øker bevissthetsnivået og kompetansen.
Målgrupper for formidling av stedets natur- og kulturverdier er både eksterne (tilreisende turister eller kunder av lokale produkter) og egne innbyggere. I forhold til egne innbyggere gir Landskapskonvensjonen særskilte føringer, ved at partene har forpliktet seg
til å fremme undervisningsopplegg i skoler og universiteter som tar opp landskapets verdi, og spørsmål som reises i forbindelse med vern, forvaltning og planlegging. (Artikkel
6c). Undervisningsopplegg om landskapet og dets ressurser vil være viktig både for å øke
kunnskapsnivået, men også for å styrke den lokale identiteten og stoltheten, som i sin
tur vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av mer attraktive bo- og arbeidsplasser.
Regionalparkene har også ofte et eget forskings- og utviklingselement ved seg. Regionalparkene er en ny strategi for regional utvikling, som gjennom ulike forvaltningsmodeller, ulike stedsutviklingsstrategier, ulike verdiskapingsstrategier har som mål å finne
en ny vei framover. De franske regionale naturparkene har som et av sine definerte mål
å initiere nye prosesser og metoder som kan overføres til andre områder både nasjonalt
og internasjonalt.

Telemarkskanalen som regionalpark:
Eksempel på mulige tiltak innen læring
Undervisningsopplegg

Videreutvikle det pedagogiske opplegget for Telemarkskanalen (se

for skolene

www.skiensvassdraget.no) til bruk i grunnskolen i alle
kanalkommunene.
Stadkjensle-prosjekt tilpasset ulike trinn i grunnskolen

”Stedets verden”

Utforske den ”lokale verden”
› Parksamarbeid innenfor ulike temaer som arkitektur, kirker,
fløtning
› Tematurer i regionalparken

Kunnskapsløyper / kul-

”Hjellevannet rundt”

turstier

›
›
›
›
›
›

Etablere en historisk kunnskapsløype / kultursti i gangveisystemet
rundt Hjellevannet, med fokus på kulturminner i den helhetlige
vassdragshistorien:
tømmerfløtinga
kanaliseringa
vannveiens betydning i industrialiseringa
vassdragsreguleringa
lokalhistorie (bygdeborg og rettersted)

Rehabilitere kultursti fra Ulefoss til Vrangfoss
Historisk kultursti i Sauarområdet
› Sauarstua (første kommunehus)
› Fløtningsveier
› Fløtningsanlegg
Evju bygdetun og Kolatangen
› Historie tilbake til jernverksdrift og ”hammertida” på Hørte
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Formidling av resultater fra Cultural Heritage-prosjektet i Canal Link
› Førmiddelaldersk kultur og naturhistorie
› Fra vannveiene opp til bygdeborgene
Utvikle vertskapsrollen

Vertskapskurs og historiefortellerkurs for reiselivsbedrifter i området

Formidlingsplan

Felles formidlingsplan for området, kan sette feks fløningshistorien
inn i en sammenhengende plan

FoU

Løpende evaluering av utviklingen i parkområdet, evaluering av prosesser, planer og tiltak, forslag til fornying / forbedring basert på
egne erfaringer og kunnskaper fra andre.
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Vest-Telemarkrådet

Møte 16. mars 2010

Sak 21/2010 Beredskap i kommunane. Orientering ved
fylkesberedskapssjef Elisabeth Danielsen og beredskapskoordinator i Kviteseid, Erling Tveiten.
Bakgrunn.
Det ligg i dag føre ny sivilforsvarslov og ny beredskapslov.
Vest-Telemarkrådet ynskjer å få synleggjort kva dette inneber for kommunane, korleis
beredskapsarbeidet i dag er organisert og kva for potensiale som finst for mogleg nærare
samarbeid innafor området.
Etter initiativ frå beredskapskoordinator Erling Tveiten i Kviteseid har det vore kontakt
mellom regionrådet og fylkesmannen i saken og fylkesberedskapssjef Elisabeth Danielsen er,
saman med Erling Tveiten, invitert til å orientere nærare om saken i rådsmøtet 16. mars.

Vest-Telemarkrådet

Møte 16. mars 2010

Sak 22/2010 Framtidig organisering av politiet. Drøfting med
politimester Anne Rygh Pedersen, driftseiningsleiar
Geir Kjartan Lid m.fl.
Bakgrunn.
I møte 16. februar 2010 handsama Vest-Telemarkrådet sak 12/2010 Organisering av politiet i
Vest-Telemark.
Det låg føre ei utgreiing med tilråding om samanslåing av 3 av dei 6 lensmannskontora i
regionen med opning for ei meir omfattande samanslåing. Utgreiinga hadde også ei tilråding
om å opprette ei ny arbeidsgruppe.
Det låg også føre brev frå driftseiningsleiar Geir Kjartan Lid ved Kviteseid lensmannskontor
med invitasjon til dei 6 kommunane om å la seg representere med 2 personar i den vidare
prosessen.
I møtet 16. februar gjorde Vest-Telemarkrådet slikt vedtak:
”Vest-Telemarkrådet viser til invitasjonen frå politidistriktet, men kan ikkje akseptere at
kommunane er representert med berre 2 personer i ein så avgjerande sak som dette.
Rådet krev ein at kvar enkelt kommune blir representert i den vidare prosessen og
regionordførar og leiar av rådmannsutvalet får i oppdrag å ta snarleg kontakt med
politimester Anne Rygh Pedersen i saken.”
På denne bakgrunn er Anne Rygh Pedersen og Geir Kjartan Lid og mogleg andre
representantar frå politiet invitert til nærare drøftingar i rådsmøtet 16. mars.
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Hei Kjell Gunnar og Anne-Nora
Trur dette kan bli moro!
Legg ved nokre bilder frå Bruhølen, Krossmannali og kyrkja i Røldal.
Eilev

PILEGRIMSVANDRING MED VEST-TELEMARK RÅDET
Torsdag 3.juni 2010
Kl. 10 Start frå Svandalsflona
Orientering om pilegrimsvegen ved prosjektleiar Una Høydal og leiar for Pilegrimsvegen til Røldal
Ragnvald Christenson.
Status og framtidvvyer.

Kl.12 Lunch ved Bruhølen
Orientering om bruprosjektet i Bruhølen

Kl. 14 Framme ved Røldal kyrkje
Avslutning i kyrkja
Middag?

Evt. Møte med ordførar i Odda Gard Folkvord?

1

