Arbeidsgruppen i Regionalpark Haldenkanalen pr. epost

Ørje 2016-06-14

Møtenotat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark
Tid:

14. juni 2016 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

Marker Rådhus

Deltakere :

Elisabeth Dammyr
Ragnhild Saakvitne
Vidar Østenby
,
Erik Bakke
Steinar Fundingsrud

Forfall:

Liv Lindskog
Else Marit Svendsen

Øystein Toverud
Bjørn Winther Johansen

Catrine Gretland

Gina Finsrud

Saker til drøfting
1/062016

Informasjon etter rådsmøtet
-

2/062016

Info om nytt styre
store forventninger til videre arbeid
krav om koordinerende rolle framover
krav om forankring
reduserte økonomiske rammer
aktiviteter knyttes til ny strategi

Status for kano- og sykkelprosjektet
-

markedsfører bare sykkel og kano
endret aktørbilde fra forrige år
aktørene må selv foreslå ruter for sykling/padling
ikke gps-basert, men bruk av kart
individuell prising
kontrakter er utarbeidet

Kommentarer:
- koordinering og informasjon er en utfordring
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3/062016

faste møter i regionalparken løser noe av det, men ikke alle behøver møtes i alle
møter
de som jobber med beslektede temaer må møtes oftere
regionalparken må bli bedre på slike tematiske møter

Status og planer for Interreg-prosjekter
NA TUR
- prosjektet ikke utvidet, men avgrenset i forhold til oppgaver og innhold
- helg- og ukeopphold prioriteres
- kombinasjonsprodukter er viktig
- bruk av skogsbilveier, ikke til allmennheten, men til kunder
- vanskelig med ansvars- og vedlikeholdsforhold for stiene/ledene
- koples til hytter, campingplasser og mindre overnattingsbedrifter
- jobber ikke med prosjekter som deltar i IDA
- eierforhold til produktet er veldig viktig
-

fluefiske Vestfjella – deltatt i produktutviklingsprogrammet
produkt som kan koples med overnatting i primitive hytter
krever infrastruktur
kontakt med Nature Travel
jobber videre med villsvin
fototurisme

-

aktivitetene må bygges opp og kvalitetssikres før de selges

GUPP – guiding i vernede områder
- forprosjekt under gjennomføring
- må ikke bli så stort at vi ikke får noe utbytte av det
- andre prosjekt i grenseregionen er også aktuelle
- må finne ut om vi skal delta aktivt eller bare i periferien
-

4/062016

ta et møte med Svinesundskomiteen for å avklare videre
kan fylkeskommunen ta en mer koordinerende rolle
ikke prosjekter bare for pengene, men i forhold til et behov
bør ikke kreve egenbetaling hver gang

Ny strategiplan for kommende valgperiode
-

merkevare
opplevelsesnæring
stedsutvikling
primærnæring

Kommentarer
- skal vi avgrense arbeidet ytterligere eller opprettholde dagen fokus
- aktiviteten nullstilles på mange måter, og det må tas stilling til videre omfang og
innhold
- må ha fokus på utvikling av stedene rundt kanalen og hvordan det presenteres
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-

5/062016

arbeidsgruppen må gjøres delaktig i arbeidet med planen og møter avklares i
forhold til styret

Videre arbeid med kompetanseprogrammet og produktutvikling
Kommentarer:
- kompetanse utvikles også i prosjektene
- særskilt viktig med samordning og koordinering (NA TUR)
- sikkerhetsklareringskurs; ønske om videreføringskurs
- studietur hvert år både for aktører med spesielt fokus og noe mer generelt for
arbeidsgruppe og styre
arbeider for oppfølging av begge områder i samarbeid med IN

6/062016

7/062016

Videre arbeid med stedsutvikling Brekke
-

kommersiell tilnærming, ikkebare tilrettelegging
krever tilrettelegging og infrastruktur
søknad til Sparebankstiftelsen og Østfold Energi
hvordan gi stedene flere kassaapparater
småbåtaktivitet – utleie/turer
hvorfor utnyttes ikke dette bedre?
publikumsslusing, engasjere de som bor i området

-

hvordan finne de rette entreprenører
samarbeid med NMBU om studenter
hvordan kan vi formidle potensialet bedre, noe andre må se det
lokal forankring og informasjon er nødvendig
hytteeiere, et potensiale
se på Isegran, Fetsund Lenser og andre områder vi kan ha som «forbilder»
bobilplasser lite aktuelt å jobbe med

Markedstiltak (kommer noe nytt her)
-

8/062016

Studietur for styre og arbeidsgruppe.
-

9/062016

jobbes med konsept som kan markedsføre kanalen på en ny og annerledes måte

tur for arbeidsgruppe, styre og aktører
Glasskogen, Borgvik, Henickehammars Herrgård, Hällefors, Grythyttan (måltides
hus), Wild Sweden, møte med koordinatorer og planleggere

Eventuelt
- Ørje Brug et viktig sted for besøk og opplevelse i kanalen, men mangler
aktiviteter på dagtid, spesielt for individuelt reisende
- Hvem kan ha økonomiske interesser området og være villig til å ta det videre
- Anno kan gi ideer om kopling mellom kultur og kommers
- møteplan for høsten
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