
Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende forvaltningsorganet innenfor bevaring av biologisk mangfold, 
friluftsliv og bruk av naturressurser. DNs visjon, For liv i naturen og natur i livet, er et uttrykk for dette. DN er administrativt underlagt 

Miljøverndepartementet. Myndigheten til å forvalte naturressurser er gitt gjennom ulike lover og forskrifter. Ut over lovbestemte 
Oppgaver har direktoratet også ansvar for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer ved samarbeid, 

rådgivning og informasjon overfor andre myndigheter og grupper i befolkningen. 
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Prosjektet ”Sørnorsk kystnatur” skal stimulere til verdiskaping i og ved verneområder 
ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Verne-
områdene byr på et bredt spekter av naturkvaliteter og kulturminner som er lett 
tilgjengelige innenfor korte avstander. 
 
 
Sørnorsk kystnatur  
Listerkysten skal bli en arena 
for forskning, bygging av kom-
petanse og formidling av kunn-
skap med fokus på natur og 
reiseliv. Et mål med prosjektet 
er å friste flere til å besøke 
regionen, skape nye produkter 
for reiselivet og ta bedre vare 
på naturkvalitetene. 
 
Ved å legge til rette for natur-
opplevelser og skjøtsel skal 
prosjektet stimulere til økt 
verdiskapning og bevaring av 
naturarven.  
 
Turisme og rekreasjon 
Aktører innen lokal reiselivs- og 
landbruksnæring skal bli mer 
profesjonelle. Det er også 
mulig å legge bedre til rette for 
turisme, rekreasjon og opplev-
elser. Her er det viktig å 
synliggjøre kulturminner og 
historiene i landskapet.  
 

Kurser naturloser 
Tilbudet av guidede turer skal 
økes. Det samme gjelder 
tilbudet innen formidling og 
undervisning. For å lykkes med 
det blir det kurset naturloser, 
og kompetanse skal overføres 
gjennom forskning. Etablering 
av møtesteder og kunnskaps-
miljøer for å bedre samarbeidet 
blir også viktig. 
 
Stimulerer til forskning 
Prosjektet søker også å frem-
stille og overføre kunnskap og 
kompetanse om naturarven. 
Det kan blant annet skje gjen-
nom å samle og gjøre informa-
sjon tilgjengelig, skape møte-
plasser og stimulere til videre 
forskning. 
 
Bedre kommunikasjon og 
samarbeid mellom forvaltnings-
myndigheter, reiselivsnæring 
og landsbruksnæring er et 
virkemiddel for å øke den 

gjensidige forståelsen for vern 
og potensialet for bruk. 
 
Kunnskap og kompetanse 
Prosjektet fokuserer på 
kunnskap og kompetanse, ved 
hjelp av et stort kontaktnett 
med naturvitenskaplige 
fagmiljøer. 
 
Gjennom å utvikle produkter for 
reiselivsnæringen, etablering 
av møtesteder, skjøtsel og 
tilrettelegging tydeliggjøres 
betydningen av å forvalte 
verneverdiene for at de skal bli 
en ressurs for lokalsam-
funnene. 
 
I tillegg prøver de ut sam-
arbeidsformer mellom forvalt-
ningsmyndigheter, landbruks-
næring, reiselivsnæring og 
kompetansemiljø 
 

 

 

Sørnorsk kystnatur  
– stimulering til verdiskaping i Listerregionen 

  Naturarven som verdiskaper: 
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 Fakta 

� Miljøverndepartementet har i samarbeid med Kommunal- og 
regionaldepartementet startet et femårig verdiskapingsprogram for 
naturarven. Målet er å øke verdien av verneområder og andre 
naturområder med spesielle kvaliteter. Ti prosjekter og to forprosjekt er 
nå valgt ut til å være med i programmet. Programmet støtter prosjekter 
som viser hvordan vi kan få til en økonomisk verdiskaping samtidig som 
nasjonalparkene og landskapsvernområdene fortsetter å være perler i 
Norsk natur både for mennesker og andre arter vi deler jorda med. 
Viktig i programmet er også den sosiale, kulturelle og miljømessige 
verdiskapingen som samlet gir utvikling i et område. Arbeidet 
koordineres av Direktoratet for naturforvaltning. 

Aktuelle lenker  

� www.dirnat.no/verdiskaping 
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Kart over de ulike verdiskapingsprosjektene 


