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Vedlegg: Kriterier for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges  
 nasjonalparker – Gausdal kommune 
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  status som nasjonalparkkommune 
  Brev fra NPKL 15.03.2018 Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren  
  «Norges nasjonalparker» 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det er laget nytt kriteriesett for nasjonalparkkommuner. Status som 
nasjonalparkkommune går ut, og kommunen må søke på nytt. Endringa betyr også at 
flere kommuner kan få slik status. Det tilrås at kommunen søker, og følger opp 
kriteriene som vist i vedlegg.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
34 kommuner har status som nasjonalparkkommuner. Gausdal fikk statusen i 2008. Den 
gjelder fram til 2018, men er av Miljødirektoratet forlenga fram til 2021. For å kunne fortsette 
som nasjonalparkkommune etter 2021 må kommunen ha gjort vedtak om å implementere nye 
kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren «Norges 
nasjonalparker». Disse kriteriene ble godkjent av Miljødirektoratet i 2017.  
 
Nasjonalparkkommune 
Opprinnelig var status som nasjonalparkkommune basert på hvor stort areal med nasjonalpark 
det var i kommunen. De nye kriteriene er mer basert på kvalitet og innhold i kommunens 
arbeid.. Det er tre alternative kriterier for å være søknadsberettiget, og dette passer best for 
Gausdal:  
 «Nasjonalparkareal og delta i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner 

med nasjsonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, tilrettelegging og 
reiseliv.» 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunen kan søke om å bli godkjent som nasjonalparkkommune når kommunestyret har 
gjort vedtak om at kommunen skal oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner. Kravet til 
kommunen er at tiltak for å oppfylle kriteriene skal innarbeides i kommunens planverk og 
virksomhet for øvrig. Innarbeiding av kriteriene i kommuneplanen skal skje seinest i 2023. 
 
Status som nasjonalparkkommune gir kommunen rett til å ta i bruk merkevaren og 
designmanualen ved profilering av kommunen.  
 
Merkevare 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» ble godkjent av Klima- og miljødepartementet i 2016, og 
har som målsetting at nasjonalparkene skal trekke flere besøkende og at verneområdene skal få 
et bedre vern, noe som igjen skal føre til større verdiskaping.  
 
Fem aktører er pekt på som sentrale i gjennomføring av merkevaren:  

- Norges nasjonalparker (forvaltningsstyrene) 
- Autoriserte besøkssentre 
- Nasjonalparkkommunene 
- Andre verneområder (forvaltningsmyndighetene). 

 
Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode forutsetninger for å kunne bli sentrale 
aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker». Samtidig vil det kreve et målrettet arbeid 
med klare målsetninger og konkrete tiltak om målsetningene for merkevaren skal nås. Dette 
kan oppnås ved å implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under 
Merkevaren Norges nasjonalparker». 
 
Statusen gir rettighet til å bruke merkevaren i arbeidet med verdiskaping og profilering av 
kommunen. Dette gjelder logo og designmanualen som er utarbeidet.  
 
 
VURDERING: 
Generelt 
Som nasjonalparkkommune og medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer (NPKL) har Gausdal kommune vært med og påvirka at vi som forening 
og medlem skal få ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker». Det var ikke gitt at 
nasjonalparkkommunene skulle få ta i bruk merkevaren, da status som nasjonalparkkommune 
ble gitt etter kvantitative kriterier mens merkevarens aktører er godkjent etter kvalitative 
kriterier. Derfor har NPKL laget «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører 
under Merkevaren Norges nasjonalparker». Kriteriene er godkjent av Miljødirektoratet. Det 
gjør det mulig for medlemmer med status som Nasjonalparkkommune å søke om å bli en aktør 
under merkevaren.  
 
Innarbeiding av kriterier 
I vedlegg er kriteriene som kommunen må oppfylle, satt opp i en tabell, med en foreløpig 
status og forslag til videre arbeid og ansvar for dette. Denne skal følge søknaden til 



  
 
 

  
 
 

 

Miljødirektoratet om fortsatt tildeling av status som nasjonalparkkommune. Så snart 
kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren, må kommunen 
starte et systematisk arbeid for å nå målsettingene for merkevaren. Rådmannen mener at dette 
kan inngå i kommuneplanens samfunnsdel ved første revisjon, og i kommuneplanens arealdel 
som nå skal på høring. Status for tiltak bør revideres jevnlig, og vi foreslår at dette inngår i 
kommunens strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett (kommuneplanens handlingsdel) som 
vedtas i desember, og at tiltak kommende år framgår her. Dermed oppnår en å få dette inn i et 
systematisk arbeid som en del av kommunens årshjul.  
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» sin rolle er å inspirere og invitere til besøk, og oppfordre 
besøkende til å ta del i vernet av nasjonalparkene. Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal 
benytte merket. Alle som oppfyller kriteriene kan benytte merket. Siden Gausdal kommune 
ikke er en aktør under merket, må vi implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 
være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker i kommuneplanen. Dette vil gi oss et 
godt grunnlag for å vurdere hvordan vi som kommune arbeider for å nå målsetningene for 
merkevaren «Norges nasjonalparker». Kriteriene forutsetter videre at vi som kommune 
arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen, jfr. nedenstående illustrasjon.   
 

 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra 
til å sikre denne kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som kommune og vertskap 
kan innfri merkevarens lovnad om gode opplevelser. Samtidig kan kommunen i samarbeid med 
vernemyndighetene og andre aktører legge til rette slik at verdiene i verneområdene blir tatt 
vare på. Det vil blant annet bli gjort gjennom lokale tilpasninger av kundereisen.  
 
Tettestedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 
kompetanseoppbygging. Ved siden av å ivareta verneformålet, skal aktørene være vertskap for 
naturopplevelser. I det ligger det en klar intensjon om at besøkende skal føre seg velkommen 
uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke nasjonalparkene. Besøkende skal føle seg 
velkommen og ivaretatt hele veien fra inspirasjon på nett til økte naturopplevelser fra et 
utkikkspunkt.  
 
Forholdet til kommuneplanen 
I samfunnsdelen er ett av målene: 

Gausdal er en attraktiv kommune å etablere og videreutvikle naturbaserte virksomheter i. 
Gausdal assosieres med naturbaserte opplevelser. 
 

Dette følges opp i innsatsområder som: 



  
 
 

  
 
 

 

 Gausdal kommune skal være en tydelig aktør for å utnytte kommunens og 
Lillehammer-regionens muligheter for verdiskaping og næringsutvikling basert på 
lokale natur- og kulturverdier. 

 Gausdal kommune har en ledende rolle i å huse og utvikle kompetanse om naturbaserte 
opplevelser. 

 Kommunen skal delta på og profilere seg i og skape flere møteplasser med naturbaserte 
opplevelser og næringsutvikling i fokus. 

 Kommunen stimulerer til at naturbaserte opplevelser blir en aktiv del av undervisning- 
og læringsopplegget i ungdomsskole, barneskole og barnehage.  

 
Forholdet til regional næringsplan 
Næringsutvikling basert på natur- og kulturverdier er et satsingsområde i regional næringsplan. 
Matkultur og lokal matproduksjon inngår i dette begrepet.  
 
Konklusjon 
Rådmannen tilrår at kommunen søker om å fortsatt kunne ha status som 
nasjonalparkkommune. Dette følges opp med å oppfylle og innarbeide kriteriene under 
merkevaren «Norges nasjonalparker». Dette innarbeides i kommunens styringsdokumenter som 
kommuneplaner og årlige handlingsplaner.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker».  

2. Gausdal kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 26/19 den 09.04.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker».  

2. Gausdal kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  



  
 
 

  
 
 

 

 
 


