
Natur- og kulturarv i grenseland 
 Interreg programmet 

 



Miljø 

• Viktig tema i dagens 
samfunn 

• Fornuftig bruk av 
nærmiljøets natur- og 
kulturarv 

• Respektere og bevare vårt 
miljø – lokale miljø 

• Miljø i seg selv har ingen 
grenser 



Miljø 

• Alle har ansvar, uansett 
hvor en bor, land eller 
landsdel 

• Interreg programmet – 
økt samarbeid tvers 
over grenser 

• Formidling av kunnskap 

• Hvert land har sine 
tradisjoner og visjoner 

 

 



Miljø 

• Lokale befolkningen 

• Næringslivet  

• Kommunene 

• Utvide deres ressurser 
for bedre miljø og mer 
bærekraftig 

 



Miljøvern – veien videre 



Okstindan – Atoklimpen prosjektet  

• Startet tidlig 2015 

• 3 kommuner 

• Hemnes kommune, Hattfjelldal 
kommune og Storuman komun i 
Sverge 

• Videre arbeid i starten av 2016 
med fokus på å levere en 
søknad i utgangen av mars  

 

 

 



Området  

 



Okstindan - Atoklimpen 
• Prosjektet skal fremme 

økt bærekraftig 
utnytting av natur- og 
kulturarven ved å 
bevare og beskytte 
miljøet, fremme en 
bærekraftig bruk av 
ressursene og formidle 
og utvikle natur- og 
kulturarven 



Okstindan – Atoklimpen  

• Interreg programmets 
mål innenfor miljø 

• Sammenfallende med 
Okstindan natur- og 
kulturpark prosjektets 
formål 

• Videreføring og 
videreutvikling av Park 
prosjektet Okstindan 
natur- og kulturpark 

 

 



Okstindan - Atoklimpen 

• Prosjektet fokuserer på 
felles verdiskaping 

• Grensen er uutnyttet 
ressurs som skal utvikles 

• Det skapes et felles 
helhetlig tankesett for 
kultur, natur og virksomhet  

• Nye interaktive digitale 
metoder formidler 
kunnskap om fjellandskapet 
og folket som beboere, 
uavhengig av grensene 

 



Okstindan - Atoklimpen 

• Landskapsressursanalyse 
med kartlegging, 
mulighetsstudier, 
besøksforvaltning og 
formidling  

• Digitalisering av 
informasjonen om 
området 

• Viktig del av videre 
utvikling 



Okstindan - Atoklimpen 

 

• Økt bærekraftig 
utnytting av natur- og 
kulturarven 

• Landskap som kan ses 
som spesielt og 
verdifullt i seg selv 

 



Okstindan - Atoklimpen 

• Livskvalitet 

• Å stimulere til aktiv 
bruk og formidling av 
natur kulturarv 

• Flere skal få ta del i 
natur- og kulturarven 
på en bærekraftig måte 

• Verdiskaping og 
kompetanse 

 



 
• Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø 

og naturressurser som potensial for verdiskaping 

Okstindan - Atoklimpen 



Okstindan - Atoklimpen 

• Klar å  levere inn søknad 

• Partnere trakk seg en av 
annen 

• Søknaden ble utsett 

• Gjøre ett nytt forsøk 

• Viktig å prosjektene er 
trygt forankret 

• Politisk – kommunalt  



Interreg programmet 

• Oppfatter programmet 
positivt 

• Opplegget klart og 
tydelig 

• Konkrete informasjoner 
på søknadskjemaet  

• Mulighet  å bruke andre 
midler 

• Mer fokus på 
næringsutvikling 



Interreg programmet 
• Litt vanskelig å finne 

frem til info om 
grenseovergangen 

• Forskjell mellom 
koordinering 

• Egeninnsats – frivillige 
sektoren 

• Vanskeligere å 
balansere finansering 
og budsjett mellom 
lendene 

 

 



Interreg programmet  

• Men ellers ut ifra hva vi 
har tenkt er det veldig 
bra program  

• Ja, det treffer de viktige 
miljøutfordringene i 
regionen. 

• Gleder oss til å bli klar 
med en ny søknad til 
høsten 

 

 



Takk for meg  


