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Tildeling av status som nasjonalparkkommune og
nasjonalparklandsby

Viser til brev av 09.07.2007 der Direktoratet for naturforvaltning (DN) inviterte kommuner med
nasjonalparkareal til å søke om status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Bakgrunnen for
invitasjonen er de siste årenes fokus på hvordan nasjonalparker og verneområder for øvrig, kan bidra til å styrke
verdiskapningen i berørte kommuner og bygder. Det er særlig nasjonalparkenes verdi som kvalitetsstempel på
villmarksnatur og stillhet og ro som trekkes fram i denne sammenhengen.
Det har kommet ønsker fra flere kommuner om å kunne titulere seg og skilte innfartsårer for
"nasjonalparkkommune". DN har også mottatt ønsker om å bruke begrepet "nasjonalpark" i en videre betydning
enn det som strengt tatt gjelder selve det vernede arealet, m.a.o. hvorvidt begrepet "nasjonalpark" kan knyttes til
også mer bebygde områder og etablerte sentra, og brukes i markedsføringen av området. På bakgrunn av
kommunenes ønsker er det iverksatt et prosjekt som nå har resultert i statusbegrepene nasjonalparkkommune og
nasjonalparklandsby.
Prosjektet har vært organisert med en referansegruppe m/sekretariat. Gruppa består av: Riksantikvaren, Oppland
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Lom kommune, regionrådet/"nasjonalparkriket" og Namsskogan
kommune. DN har ledet arbeidet og stilt med sekretariat.
Av de 85 inviterte kommunene er det til sammen 49 kommuner som har søkt om tildeling av status . Av disse er
det 24 kommuner som til nå har fått status som nasjonalparkkommune og 5 steder har fått status som
nasj onalparklandsby.

Kommunene som har fått status som nasjonalparkkommuner er Dovre, Engerdal , Folldal, Gausdal, Hol,
Lesja, Lierne, Lom, Luster, Midtre Gauldal , Målselv, Nordreisa , Odda, Oppdal , Rana , Røyrvik, Saltdal,
Skjåk, Snåsa , Stryn, Sunndal , Tinn, Vardø og Vinje.
Stedene som har fått tildelt status som nasjonalparklandsby er Fossbergom i Lom kommune , Geilo i Hol
kommune, Jondal i Jondal kommune, Storslett i Nordreisa kommune og Vingelen i Tolga kommune.
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Tildeling av status

Referansegruppen har i samspill med de berørte kommunene, fylkesmenn og fylkeskommuner, utarbeidet et
kriteriesett for tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Utgangspunktet for
kriteriesettingen er at både status som nasjonalparkkommune og - landsby skal innebære enn eksklusivitet for de
kommunene og stedene det gjelder, og at den etter hvert vil gi ønsket effekt i samsvar med målsettingen for
prosjektet. Følgende kriterier er utarbeidet for de to begrepene:
Kommuner som mottar status som nasjonalparkkommune er valgt ut etter følgende kriterier;
• minimum 30 % eller 300 km' areal vernet som nasjonalpark eller en hel nasjonalpark innenfor
kommunegrensen, eller
• kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid ang.
nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at
kommunen har et autorisert nasjonalparksenter evt. et informasjonssenter med samarbeidsavtale med et
nasj onalparksenter.
Steder som mottar status som nasjonalparklandsby er valgt ut etter følgende kriterier;
• stedet skal fungere som servicesenter i forhold til nasjonalparken
• her finnes bl.a. muligheter for å få informasjon, overnattingsmuligheter, muligheter for å kjøpe mat.
Stedet skal heller ikke ha andre tilsvarende sentre mellom landsbyen og nasjonalparken, men det kan
likevel være flere slike steder knyttet til en nasjonalpark
• det skal eksistere en stedsutviklingsplan for stedet som tar høyde for nærhet til nasjonalparken og
profilering av denne. Stedsutviklingsplan skal inneholde temaene næringsutvikling, kultur, miljø,
arealbruk og samferdsel. Planen skal vurdere planlegging og utvikling av møteplasser, estetikk,
opprustning av senter, tjenestetilbud, transport og næringsutvikling i sammenheng, jf også St. meld. nr.
21 2005-06, om distrikts og regionalpolitikken
• stedet skal ha en naturlig atkomst/innfallsport til nasjonalparken
• stedet skal inneha kompetanse til å formidle informasjon om nasjonalparken og være aktiv i
markedsføring av nasjonalparken (nasjonalparksenter, turistinformasjon)
• stedet skal være en aktiv produktutvikler - produkter rettet mot verneområdet (guiding, tilrettelegging
m.m)

• stedet skal være en kulturbærer - bevisst på lokale tradisjoner, lokal mat
• landsbyen bør være et sted der tilreisende føler at de kommer til et livskraftig samfunn og som har en
naturlig kontakt og beliggenhet til nasjonalparken

Når det gjelder tildeling av status som nasjonalparkkommune ble 22 av de 27 kommunene regnet som "direkte"
kvalifisert gjennom arealkravet, mens 5 av kommunene ble vurdert etter de øvrige kriteriene.
Når det gjelder tildeling av status som nasjonalparklandsby ble de 22 søkerne vurdert ut i fra de listede
kriteriene, og i hvor stor grad de aktuelle landsbyene klarte å oppfylle de gitte kravene. Fordi det i denne
innledende fasen dreier seg om en utvelgelse av piloter, ble det i tillegg lagt vekt på å holde en viss geografisk
spredning og at landsbyene burde representere ulike "stedstyper".
Veien videre
Tildelingen av status som nasjonalparkkommune gjelder i inntil 10 år og det må da søkes på nytt om status
ønskes opprettholdt. Status for landsbypilotene vil bli vurdert i en evaluering som forventes gjennomført i løpet
av 2 - 3 år. De krav som stilles i forbindelse med tildeling av status som nasjonalparkkommune og landsby
presenteres gjennom utvelgelseskriteriene. For nasjonalparkkommunene er det konkrete kriterier som skal
oppfylles for å få denne statusen. Når det gjelder nasjonalparklandsbyene er kravene noe mer omfattende og
mindre konkrete, og søknadene er derfor vurdert på en annen måte enn i forbindelse med
nasjonalparkkommuner. Få av de omsøkte landsbyene kan sies å oppfylle kriteriene fullt ut, men de fleste kan
vise til planlagte og iverksatte tiltak som vil resultere i at kravene vil bli oppfylt innenfor en akseptabel
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tidsramme. Når det gjelder de utvalgte pilotene så har disse kommet langt i å oppfylle kravene til en
nasjonalparklandsby, men det forventes at det arbeides målrettet med tema som ligger inn under kriteriene og at
eventuelle mangler utbedres innen rimelig tid.
Som påpekt tidligere er det lagt vekt på at de aktuelle pilotene bør ha en viss geografisk spredning. Det er også
lagt vekt på at landsbyene med fordel kan representere ulike stedstyper da begrepet "landsby" i norsk
sammenheng ikke gir noen klare assosiasjoner eller føringer for en stedlig struktur og kontekst. De aktuelle
pilotene har med dette en unik sjanse til selv å utforme og definere sin profil som nasjonalparklandsby.
Landsbyen bør kunne vise til en helhetstenkning hvor nasjonalparken og stedets funksjon i forhold til denne står
sentralt. Det stilles i denne sammenhengen forventninger til at landsbyene legger betydelig vekt på stedsutvikling
med tanke på bl.a. estetikk, tilrettelegging, tilgjengelighet, informasjon m.m.
Det vil som nevnt bli gjennomført en evaluering av prosjektet i løpet av 2 - 3 år, og i den forbindelse er det
ønskelig at det i nasjonalparkkommunene utarbeides en kort rapport om hvordan denne statusen har fungert for
kommunen. Når det gjelder nasjonalparklandsbyene er det ønskelig med en noe tettere oppfølging av pilotene
med jevnlig kontakt og rapportering.
Nasjonalparkkommunene og - landsbyene vil få oversendt en varemerkebeskyttet logo som bevis på sin status.
Denne kan benyttes i markedsføringen av områdene, for eksempel på brevark, nettsider, skilt m.m., innenfor de
rammene og retningslinjene som en status som nasjonalparkkommune eller - landsby gir. Direktoratet for
naturforvaltning vil også kunne være behjelpelig med utforming av layout av profileringsartikler, for eksempel
skilt og bannere, hvor logoene inngår. DN vil også kunne bidra med rådgivning om hvordan status kan brukes i
plansammenheng, enten det dreier seg om kommune(del)plan eller stedsutviklingsplan. Det vil også være en
mulighet for at DN kan stille med informasjons- og tilretteleggingsmidler innenfor de til enhver tid gjeldende
budsjettrammer.

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjent, uten underskrift

Janne Sollie Olav Nord-Varhaug
Direktør Seksjonssjef
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