
KRD'S 
VERDISKAPINGSPROGRAM 

FOR LOKALE OG REGIONALE 
PARKER 

Modum, Sigdal og Krødsherad 
søkte om 600.000 fikk 450.000



VERDISKAPINGSPROGRAM FOR 
LOKALE OG REGIONALE PARKER

• Økt verdiskapning økonomisk, 
kulturelt, miljømessig og sosialt

• lokalt utviklingsarbeid - læring, 
oppmerksomhet og engasjement



REGIONALPARK NOREFJELL
FRA FJORD TIL FJELL

- arbeidstittel

- Forstudie

- Det foreløpig geografiske nedslagsfeltet er 
kommunene Krødsherad, Sigdal og Nordre del av 
Modum, et område med variert næringsliv, 
kulturhistoriske institusjoner og variert og vakkert 
kulturlandskap med innsjøer og høyfjell tett på de 
store byene og knutepunktene på Østlandet. En mulig 
utvidelse er større deler av Tyrifjorden og deler av Flå 
kommune i andre enden av det regionale 
parkområdet.



Andre parker, etablert eller under utredning

• Nærøyfjorden verdsarvpark – revisjon av parkplan for Nærøyfjorden verdsarvpark
• Telemarkskanalen – verdiskaping basert på særprega natur- og kulturressurser i 

kanallandskapet.
• Valdres natur- og kulturpark – hytte i Valdres
• Haldenkanalen – ein stadanalyse
• Stalheim landskapspark – forprosjekt frå øl til bord
• Vefsna regionalpark – under etablering
• Finnskogen Natur & kulturpark – under etablering
• Geiranger verdsarvpark – grøn fjord – vår regionale parkforvaltning og modell
• Tjøtta – Alstahaug lokalpark – forprosjekt
• Regionalpark Numedal – sammen står vi sterkere – forstudie
• Næringsutvikling i Naustdal/Gjengedal LVO – forstudie
• Solund kulturlandskapspark – forprosjekt
• Varangerhalvøya – natur- og kulturpark som samarbeidsmodell.
• Vikebygd landskapspark – Næring og trivsel i Vikebygd Landskapspark
• Magma geopark – Verdiskapning og næringsutvikling i Magma Geopark



Forstudie som ser på følgende 
problemstilling:

• Hvordan utvikle et sterkere og mer formalisert samarbeid i regionen/parkområdet mellom 
innbyggere, fritidsboere, næringsliv, frivillige organisasjoner, museums- og kulturinstitusjoner og 
kommunene med sikte på økt verdiskapning økonomisk, kulturelt, miljømessig og sosialt. 

• Utgangspunktet er de betydelige tiltak og aktiviteter som finnes og er igangsatt, men det må også 
gjøres en vurdering av hva som eventuelt er kritiske mangler og hva som bør etableres/utvikles. 

• Prosjektet skal ha som fokus at det som er bra for den som bor her også er bra for 
reiselivsutviklingen og vise versa. 

• Utviklingen skal bidra til økonomisk solide reiselivs og konferansebedrifter. Dette vil igjen bidra 
positivt i forhold til øvrig næringsliv og andre institusjoner og virksomheter i området. 

• Regionen har med sin strategiske beliggenhet i forhold til både dagsturisme og døgnturisme fra 
inn og utland, et potensial for å bidra til en signifikant økning i reiselivsnæringen sett i et fylkes og 
nasjonalt perspektiv. Økt friluftsliv, gjennom et variert tilbud til ulike målgrupper, vil kunne gi 
positive bidrag i et folkehelseperspektiv i forhold til store befolkningsområder. Videreutvikling av 
nasjonale og internasjonale arrangementer vil være et virkemiddel til økt kjennskap til regionens 
kvaliteter og bidra til å bygge lokalsamfunnene i området. 



Hovedmålet for prosjektet

• Samle alle delaktiviteter som pågår i regionen 
under en felles paraply, regionalpark Norefjell. 

• Vi ønsker å finne ut om og hvordan 
samarbeidsmodellen park kan utløse økt 
verdiskaping i allerede eksisterende samarbeid, 
prosjekter og prosesser samt generere nye 
aktiviteter og tilbud. Altså park som prosess og 
tilleggsverdi for næringsutvikling, 
merkevarebygging og bolyst.



Oversikt over pågående aktiviteter

1. Felles utvikling av reiselivet

• Regionen utarbeidet i 2007 en egen 
reiselivsstrategi, og 
destinasjonsselskapet visitNorefjell ble 
etablert. Det gjenstår et betydelig arbeid 
for å utvikle dette prosjektet.



2.   Norefjell rundt

Når rv. 7 nå legges om og Ringeriksbanen 
bygges, vil Norefjellregionen hovedsakelig bestå 
av lokale og regional infrastruktur. Dette åpner 
muligheten for opplevelsesruter innen vår 
region, som ikke forstyrres av stressende 
gjennomgangstrafikk. Videre må deler av 
næringslivet omstille seg for å tiltrekke seg 
gjester som ikke lenger passerer gjennom 
regionen.



3.   Krepsing og fisking som rekreasjon og 
opplevelser

Fiske er en aktivitet som bare delvis er utnyttet i 
regionen, og som ønskes videreforedlet og gjort 
mer tilgjengelig. Det pågår forskjellige 
fiskeprosjekt i Eggedøla, Soneren/ Simoa, 
Krøderen, Snarumselva, Tyrifjorden og flere 
mindre vann i regionen. I 2012 ble NM i fluefiske 
arrangert i norefjellregionen.



4.   Tilrettelegging for større bruk av 
fjordene til bad og båtliv

Fjordene som ressurs i forhold til friluftsliv 
er delvis uutnyttet og for lite påaktet 
ressurs og det er behov for en kartlegging 
av badeplasser, båthavner og utleie av 
båt/kano/kajakk og aktivitet med fjordene 
som utgangspunkt.



5.   Eventyrsmak

Mange av regionens matprodusenter har 
etablert et samarbeid for markedsføring og salg 
av lokalprodusert mat. Mest profilerte 
medlemsbedrift er Sigdal bakeri, som nå har en 
landsdekkende distribusjon. Organisasjonen er i 
ferd med å utvide antall deltakere mye, og 
organisasjonen må følge denne veksten, og 
videreutvikle seg innen følgende tema:



6. Bryllupsbygda

Samarbeidsprosjekt for å markedsføre 
Norefjellregionen som det naturlige sted å 
avholde bryllup. Reiselivsbedriftene som 
har deltatt i samarbeidet har opplevd en 
økning fra 11 bryllup i 2010 til 50 i 2013.



7. Kunstnerdalen kulturmuseum og Blaafarveværket

Museene i regionen er i dag organisert i to forskjellige 
stiftelser. Museumsjernbanen Krøderbanen (landets 
lengste museum som går fra Tyrifjorden til 
Krøderfjorden), eventyrslottet Villa Fridheim, Sigdal 
museum og Buskerud Folkemusikksenter, samt 
kunstnerhjemmene Th. Kittelsens Lauvlia og Chr 
Skredsvigs Hagan inngår i Kunstnerdalen kulturmuseum. 
Blaafarveværket er en egen stiftelse.

Det pågår en stor museumsreform i disse dager, i tillegg 
arbeider museene aktivt for å bli en stadig mer integrert 
helhet både for lokalbefolkning og ikke minst for 
reiselivet i regionen.



8.   Fra glisne tettsteder til livate landsbyer

I tillegg til en variert natur og et velholdt kulturlandskap, 
kjennetegnes regionen av en rekke tettsteder som 
strever etter å utvikle seg. Ambisjonen for flere av 
tettstedene er å bli landsbyer, fulle av liv. For å nå disse 
målene må tettstedene fortettes på en planmessig måte. 
Videre må innbyggernes kreativitet og skaperglede 
stimuleres. Det er underskudd på boliger og vanskelig å 
få private utbyggere til å prioritere utbygging i disse 
områdene, siden risikoen ved å invistere i de store 
byene er mindre.



9.   Arrangementsutvikling

Frivillige lag og foreninger arrangerer i dag en rekke 
kultur og idrettsarrangement som bidrar sterkt til å gi 
regionen en identitet og stolthet. Dette mangfoldet bør 
synliggjøres i langt større grad enn i dag for ytterligere å 
styrke bolyst og reiselivet i regionen. 

De tre kommunene har samlet mange idrettsanlegg som 
holder regional og nasjonale kvaliteter. Det er 
interessant å videreutvikle samarbeide om regionale 
anlegg for å styrke regionen som et tyngdepunkt i 
idrettsNorge.



– PROSJEKTDELTAKERE

• Modum kommune
• Krødsherad kommune
• Sigdal kommune
• Krøderbanen og KKM (i fremtiden Buskerudmuseene)
• Sigdal og Eggedal Turistservice 
• Norefjell Destinasjon 
• Norefjell rundt
• Bryllupsbygda
• Eventyrsmak
• Blaafarveværket
• Norefjell skisenter
• Vikersund hoppsenter
• Idrettsrådene i regionen
• Reiselivsbedrifter  og reislivsbaserte bedrifter vil bli invitert



Ansvarlig

Prosjekteiere: Kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum.

Prosjektansvarlig: Krødsherad kommune ved rådmann Anita Larsen. 
Det etableres et samarbeid med de to øvrige rådmennene og 
regionssekretær.

Prosjektledelse: Engasjeres av prosjektansvarlig.

Styringsgruppe: Ordførerne i kommunene Krødsherad, Sigdal og 
Modum. Styringsgruppa oppnevner ytterligere deltakere. 

Arbeidsgrupper: Settes sammen av prosjektleder

Referansegruppe (r): Settes sammen av prosjekteierne og øvrige 
deltakere etter hvert.



Budsjett (må revideres)

Utgifter Kr. 

Prosjektledelse og kjøp tjenester 700.000 

Bidrag fra deltakerne/egeninnsats 300.000 

Seminar og studietur 100.000 

Administrasjonskostnad og uforutsette utgifter 100.000 

Sum 1.200.000 

  

Inntekter  

KRD’s verdiskapingsprogram 600.000 

Egeninnsats/egenandel 600.000 

Sum 1.200.000 

 



Et spennende regionsprosjekt –

med fokus på fremtiden


