
Lister Regionalpark 
 

1 
 

 

Prosjektbeskrivelse for forprosjektet 

Lister Regionalpark: Fra Hav til Hei 

 

 

 

Utvikling av Lister som reisemål 

 gjennom opprettelse av Lister Regionalpark 

 



Lister Regionalpark 
 

2 
 

INNHOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definisjoner og avgrensninger   

1.1. Definisjon av park 3 

1.2. Lister Regionalpark 3 

2. Hovedmål for forprosjektet  

2.1. Innhold 4 

       2.1.1. Utvikling av innhold i et bredere perspektiv 5 

2.2. Struktur 5 

3. Risikoanalyse og kvalitetssikring 6 

3.1. Kritiske risikofaktorer 8 

3.2. Kvalitetssikring 8 

4. Organisering 9 

5. Gjennomføring  

5.1. Hovedaktiviteter 11 

5.2. Tids- og ressursplan 11 

6. Økonomi 12 

 

 

 

 

  

 

Produsent: 

Tina Bringslimark 

Daglig leder 

Lister Friluftsråd 

Mob.: 97 13 27 28 

E-post: lister@friluftsrad.no 

                                                Nordberg Fort, 20. september 2013 

 

 

mailto:lister@friluftsrad.no


Lister Regionalpark 
 

3 
 

1. Definisjoner og avgrensninger 

1.1. Definisjon av park 

En park kan defineres som: «En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for 

lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle 

natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde» (Bjørnstad, 2012). 

 

I følge skriv fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) skal lokale og regionale parker 

forstås som «en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge 

med særegne natur- og kulturverdier. Hensikten er å bidra til lokal og regional utvikling ved å 

ta vare på og utvikle natur, kultur og miljø og menneskelige ressurser i området. Parkene skal 

fremme helhetlig steds- og næringsutvikling, og levende bygdesamfunn i områder med slike 

verdier». 

 

Videre  er en park «et sammenhengende landskaps- og identitetsområde av en viss 

utstrekning. Størrelsen på området kan variere, men ofte vil et parkområde dekke (deler av) 

flere kommuner» (KRD, 2013). 

 

 

1.2. Lister Regionalpark 

I følge Bjørnstad (2012) er en regionalpark et definert landskaps- og identitetsområde som 

inkluderer hele eller deler av området til flere kommuner. En regionalpark bruker navnet 

«Natur- og kulturpark», «Regionalpark» eller «Landskapspark»». Dette prosjektet har valgt å 

benytte «Lister Regionalpark» som samlende navn for initiativet.   

 

Lister Regionalpark vil være en park av regionalt omfang innen det felles identitetsområdet 

Lister, som består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og 

Sirdal. Lister har særegne natur- og kulturverdier, og det er ønskelig med en helhetlig steds- 

og næringsutvikling for hele regionen, basert på tilrettelegging for natur- og kulturbaserte 

opplevelser og reiseliv. 

 

Det er videre ønskelig at alle de seks kommunene er involvert i en parkdannelse. Grunnlaget 

for å se på en parkdannelse mellom hele Lister, er at Lister har en felles identitet og et godt 

samarbeidsgrunnlag gjennom en rekke ulike regionale samarbeid som Listerrådet, Lister 



Lister Regionalpark 
 

4 
 

Nyskaping, Lister Kompetanse, Lister Opplæringskontor, Karriere Lister og Lister Friluftsråd. 

Tidligere har det også vært regionalt reiselivssamarbeid gjennom Lister Reiseliv. I tråd med 

ny nasjonal reiselivsstrategi har Lister Reiseliv blitt lagt ned, og det arbeides nå med å 

overføre prosjektene Lister Reiseliv har utviklet til andre aktører.  

 

Lister har også flere prosjektbaserte samarbeid som Helsenettverk Lister, Lister klima og 

miljø, Rene Listerfjorder, Skjærgårdsparken Lister og Sørnorsk Kystnatur.  

 

Høsten 2012 sto Listerpakken ferdig. Prosjektets hovedhensikt var å binde Listerregionen 

tettere sammen gjennom ni vegutbyggingsprosjekter. Pakken ble delvis finansiert gjennom 

bompenger og offentlige bevilgninger, med en kostnadsramme på kr. 1 624 millioner i 2002-

kroner. Listerpakken har ført til at man i dag har et mer eller mindre felles bo- og 

arbeidsmarked i regionen i og med at avstandene har blitt kraftig redusert.   

 

 

2. Hovedmål for forprosjektet 

Det overordnede målet for Lister Regionalpark er å utvikle nye samarbeidsmodeller for 

regional steds- og reisemålsutvikling som kan utvikle mer attraktive bosteder og øke regional 

verdiskaping. Dette hovedmålet vil oppnås gjennom to delmål; ett som går på innhold og ett 

som går på struktur:  

 Innhold: Prosjektet skal bidra til at reiselivsnæringen gjennom regionalt samarbeid 

skaper tilgjengelige produktløsninger basert på de natur- og kulturverdiene som finnes 

i regionen. 

 Struktur: Prosjektet skal bidra til å utvikle Lister Regionalpark gjennom en 

partnerskapsmodell mellom aktører innen reiseliv, lokalsamfunn, 

forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner. 

 

2.1. Innhold  

Selv om Listerregionen har svært mange natur- og kulturverdier, så har regionen få salgbare 

opplevelsesprodukter. En av grunnene til dette er at tilbudet er for fragmentert. Ofte er 

potensielt bookbare ”ferdigløsninger” ikke tilgjengeliggjort fordi hver enkelt underleverandør 

ofte er for liten til å stå som avsender. Regionale felleskonsepter, kvalitetssikringsordninger 
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og produktideer er vanskelig å gjennomføre, fordi landsdelssamarbeidet i dag i stor grad 

begrenser seg til markedsføring.  

 

Listerregionen har et stort potensiale for utvikling av salgbare produkter. Her er det viktig å 

spille på hele regionen slik at man får et godt og variert totaltilbud; både fra «hav til hei». 

Kysten kan tilby en rekke opplevelser som havfiske, kajakkpadling og fugletitting. For fjellet 

kan nevnes aktiviteter som sauesanking, hundekjøring, hytte-til-hytte turer, fjellklatring, 

terrengsykling, kortere fotturer til ulike utsiktspunkt eller rundturer. En god kobling mellom 

kysten og innlandet er innvandrerhistorien til villreinen fra hav til hei. Eksempler på ulike 

produktløsninger eller pakker kan være «fotturer i kystnatur», «øyhopping med overnatting på 

kystledhytter», «fuglesafari», «juv-vandring i vakre og spektakulære vassdrag» eller 

produktløsninger knyttet til andre aktiviteter som kajakkpadling, skiturer, terrengsykling, 

m.m. For de ulike produktløsninger vil ofte flere ulike opplevelser være involvert basert på 

tidsbruk. Løsningene eller pakkene kan variere i tid fra dagspakker til pakker med en varighet 

over flere dager. Reiselivsbedriften OpplevOdda AS http://www.opplevodda.com er et godt 

eksempel på hvordan pakker kan utvikles. Her har de for det meste 4-dagerspakker med ulike 

aktiviteter som kajakkpadling, sykling, skiturer, fotturer, m.m. For alle pakkene er det 

samarbeid med andre private selskap både i forhold til overnatting, opplevelser og innhold.  

 

På grunn av forprosjektets tidsmessige begrensning, er det viktig å påpeke at det i første 

omgang vil fokuseres på naturbaserte opplevelser eller kulturopplevelser som kan knyttes til 

uteaktiviteter. Eksempler på kulturbaserte uteaktiviteter er fotturer langs gamle ferdselsårer 

(f.eks. Barnevandrerstien, Sabotørruta), dresinsykling, turer i kulturlandskap, opplevelse av 

kystnatur, Hummerfestivalen Lister, m.m. Målet for forprosjektet er likevel å kunne legge 

grunnlaget for produktutvikling innen andre tema og nisjer gjennom opprettelsen Lister 

Regionalpark.  

 

2.1.1. Utvikling av innhold i et bredere perspektiv 

I Lister Regionalpark vil det inngå flere landskapsvernområder og naturreservater. Mange av 

disse stedene vil nødvendigvis få et større press på seg dersom reiselivsnæring utvikles i riktig 

retning. Ifølge naturmangfoldloven skal naturen ivaretas gjennom bruk og vern. 

Bruksaspektet, som tradisjonelt har vært lite påaktet i norsk naturvern, er viet stor 

oppmerksomhet i loven. Naturvernområdene skal brukes, men under forutsetning av at bruken 

er bærekraftig. Det betyr at bruken ikke skal redusere eller ødelegge de naturverdiene som 

http://www.opplevodda.com/
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vernet skal ivareta. . Det er på den andre siden et mål at flere mennesker skal få oppleve 

naturverdiene på en god måte, og derigjennom oppnå større allmenn innsikt og verdsetting av 

disse verdiene. For næringslivets del kan økt bruk gi grunnlag for sysselsetting og 

verdiskapning i distriktene. Naturopplevelser i verneområdene bør derfor utvikles i samspill 

mellom flere aktører. Lokal identitet og stolthet kan stimulere til engasjement for 

naturområdene. Verneområder og andre verdifulle naturområder kan således bli viktige 

ressurser i samfunnsutviklingen. 

 

For å kombinere både bruk og vern – og for å kunne ivareta grunnlaget for naturopplevelsene 

– er det viktig med en økt bevissthet om bærekraftig utvikling både blant lokalbefolkningen 

og tilreisende. Parallelt med forprosjektet vil det inngås et forskningsamarbeid med 

Agderforskning. For forskningssamarbeidet vil det bli søkt midler fra Regionale 

Forskningsfond Agder. Finansielt er forprosjekt «Lister Regionalpark» og 

forskningsprosjektet adskilt. Forskningssamarbeidet vil likevel være ett viktig bidrag til 

utviklingen av Lister Regionalpark. Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke 

hvordan lokale holdninger til natur og kultur kan påvirke en parkprosess, og hvilke konflikter 

eller spenninger som kan oppstå. Videre vil det undersøkes nærmere hvordan det kan 

etableres nye samarbeidsstrukturer i regionen på tvers av eksisterende institusjoner og 

forvaltningsenheter.   

 

I tillegg er det ønskelig å utvikle Lister Regionalpark gjennom anvendelse av begrepet «sense 

of place». «Sense of place» er mye brukt innen fagfeltet miljøpsykologi, og kan forklares som 

de karakteristikker ved et sted som gjør det spesielt og unikt. Positiv «sense of place» vil 

skape mer personlig involvering for stedet. Den engelske parken «Forest of Bowland» har 

involvert begrepet i utviklingen av stedet. Deres definisjon på «sense of place» er som følger: 

«A sense of place is an area’s unique feel and appearance; it’s what makes a place different 

from its neighbouring areas. This experience is made up of the different landscapes, wildlife, 

heritage, people, sights, sounds, tastes, memories and many other ‘things’ that form our 

relationship with a place. If visitors connect with this sense of place, then they are more likely 

to develop an affinity and affection for the area, and are more likely to return in the future. In 

this way, a strong sense of place can benefit the local economy». 
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I utviklingen av Lister Regionalpark er målet å bygge på den lokale og regionale forståelsen 

av natur- og kulturverdier – både med tanke på vern og bærekraftig utvikling, samt å få frem 

det unike og særegne i de ulike landskapstypene i regionen.  

 

2.2. Struktur 

Listerregionen har ingen overbyggende strategisk samarbeid på produktsiden innen reiseliv. 

Dette er overlatt til fylkeskommuner, kommuner, destinasjonsselskaper og enkeltbedrifter. 

Resultatet er en differensiert strategisk tilnærming, mange små og relativt ukoordinerte 

prosjekter, og mangel på enhetlig tilrettelegging og regionale fellesprosjekter og nettverk. I 

forprosjektet for utvikling av Lister Regionalpark er målet å danne grunnlaget for ett tettere 

samarbeid basert på partnerskapsmodellen.  

 

Partnerskap som arbeids- og styringsform kan være hensiktsmessig når en er avhengig av 

andre fristilte offentlige sektorer, private aktører og/eller frivillige organisasjoners ressurser 

for å få en god løsning på en kollektiv oppgave, og hvor denne løsningen bør være 

lokalt/regionalt tilpasset og basert på regionens utfordringer.  

 

Partnerskap er som konsept og arbeidsmåte forskjellig fra tradisjonelt samarbeid, og er en 

samstyring mellom likeverdige parter og endrer forvaltningens rolle fra myndighet til partner. 

I prinsippet vil dette innebære en løsere struktur hvor hovedfokus vil være på samarbeid 

mellom ulike aktører. 

 

Partnerskap vs tradisjonell offentlig styring og samarbeid 

 Tradisjonell offentlig styring Samstyring gjennom 

partnerskap 
Organisasjon Hierarki Nettverk 

Oppgaveløsning gjennom Vertikal kommando Horisontal forhandling 

Relasjon mellom aktører Oppgavefordeling 

Over- underordning 

 

Gjensidig avhengighet 

Likeverdighet 

Regulering av forholdet mellom 

aktører 

Mandat Avtaler og kontrakter 

Hvilke aktører Definerte offentlige aktører Nye og private, sivile parter 

Beslutningsprosess Regulert, transparent Uregulert 

Hovedfokus Lover, regler og retningslinjer Resultat 

Typer løsninger Standardiserte Tilpassede (regionale/lokale) 

Kvalitetssikring Forvaltningsrevisjon Rapportering fra partnerskapet 
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Partnere må ha status som prinsipal, dvs. de må kunne fatte beslutninger på vegne av andre, 

og partnerskapet må være av en viss stabilitet og varighet. Videre må partnerne bidra med 

ressurser, det være seg materielle eller immaterielle – som penger og kompetanse. Partnerskap 

må til en viss grad være formalisert, gjennom en organisatorisk overbygning som definerer 

formål, forpliktelser og ansvarforhold – dvs. avtalebasert samstyring. 

 

3. Risikoanalyse og kvalitetssikring 

3.1. Kritiske risikofaktorer 

 Private og offentlige aktørers vilje og evne til samarbeid og til 

endring/omstilling/utvikling. 

 Forpliktelse av private og offentlige aktører. 

 Nødvendig finansiering av forprosjekt. 

 Finansiering av utviklingstiltak som er nødvendige for prosjektet. 

 Prosjektleder og arbeidsgruppe med rett fagkompetanse, gode samarbeidsegenskaper 

og gjennomføringsevne. 

 

Dersom disse faktorene ikke er godt nok ivaretatt vil det kunne påvirke muligheten og graden 

av måloppnåelse. 

 

3.2.  Kvalitetssikring 

Aktuelle tiltak for oppfølging av de kritiske risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de 

inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll: 

 Skape godt samarbeidsklima og positivt miljø for deltakelse og endringsvilje. 

Inkludering av aktørene i arbeidet, god dialog, samt god informasjon til ulike aktører 

vil være viktig. 

 Inngå samarbeidsavtaler mellom private aktører, mellom offentlige aktører og mellom 

private og offentlige aktører. 

 Utarbeide gode fremdriftsplaner og gode sjekkrutiner for at aktiviteter er gjennomført 

til avtalt tid. Foreta nødvendig revidering av fremdriftsplan ved behov. 

 Foreta realistiske vurderinger og aktivt søke mulige løsninger dersom kapasitets- 

og/eller finansieringsproblemer oppstår. 



Lister Regionalpark 
 

9 
 

4. Organisering 

Søkere på forprosjektet 

• Lister Friluftsråd 

• Listerrådet 

 

Prosjektansvarlig 

Lister Friluftsråd ved Tina Bringslimark. Daglig leder og Ph.D. i miljøpsykologi. 

 

Prosjektleder 

Prosjektleder med de riktige kvalifikasjoner ansettes. Det er viktig at dette er en person med 

svært gode samarbeidsevner, samt gjennomføringskraft. Prosjektleder bør også ha god 

erfaring med produktutvikling, og bakgrunn innen reiseliv. For å få god nok utnyttelse av 

prosjektleders potensiale, vil vedkommende bli ansatt i 100 % stilling. Siden mange av de 

prosessene som er involvert i forprosjektet krever tid, er det valgt å strekke stillingen over to 

år. Lister Friluftsråd vil stå som arbeidsgiver. 

 

Styringsgruppe 

 Listerrådet ved daglig leder Svein Vangen. 

 Lister Nyskaping ved daglig leder Grethe Hindersland. 

 Agderforskning ved Ph.D. i miljøplanlegging Mikalea Vasstrøm. 

 

Referansegruppe 
 

Sektor Navn 

 

Rolle 

Fylkesmannen  Ørnulf Haraldstad Fylkesmannens Miljøvernavdeling 

 Ole Steffen Gusdal Fylkesmannens Landbruksavdeling  

 Elisabeth Kaddan Fylkesmannen Miljøvernavdeling 

Fylkeskommune Siv Hemsett Vest-Agder fylkeskommune 

 Rune Holbek Assisterende fylkeskonservator 

 Torill Folkestad Vest-Agder fylkeskommune 

Kommune Arne Johnsen Kvinesdal kommune.  

 Jan Seland Lyngdal kommune.  

 Alf Sveinung Haughom Sirdal kommune. 

 Britt-Mari Langerud Farsund kommune.  

 Odd Arve Kvinnesland Hægebostad kommune.  

 Sverre Thele Flekkefjord kommune. 
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5. Gjennomføring 

5.1. Hovedaktiviteter 

Hovedaktivitetene til forprosjektet vil være utvikling av innhold og struktur som er nevnt over 

under punkt 2. 

 

Forprosjektets hovedoppgaver kan oppsummeres som følger: 

 
HA1 Utarbeide fremdriftsplan for forprosjektets oppgaver (HA2 t.o.m. HA5).  

 

HA2 Etablere samarbeid og utvikle perspektiver for reisemålsutvikling i samarbeid 

med regionale aktører. 

 

HA3 Mulighetsstudie av regionale produktløsninger. 

HA4 Igangsette produktløsninger og markedsføring av disse gjennom felles webside 

og bookingsystem. 

HA5 Samle utviklingsoppgaver etter partnerskapsmodellen. 

 

 

 

 

5.2. Tids- og ressursplan 

 
Hovedaktiviteter 

 

2014 2015 

HA1 X  

HA2 X  

HA3 X  

HA4 X X 

HA5  X 

 

 

 

 

 

 

 


