
Bygd for livet 
Nettverksbygging, samhandling, vekst og verdiskapning 

 
 
 

Referat fra styremøte i BFL 

Tid: Tirsdag 4. desember 2018 kl. 18:30 Sted: Kaféen MNS, Hennes 

Til stede: Halvar Pettersen, Eldrid Sæther, Irene Hansen og Robert A. Hansen 

Meldt forfall: Camilla Johansen Nerkvern og Per Arne Bentzen 

Andre: Ragnhild Sandøy (Prosjektleder Fjordfolk under Møysalen) 

  Liss-Berith Bakkeli, Kjell Nilsen og Roald Gabrielsen (ILU) 

--- ooo --- 

Sak 32/2018  Referat fra fellesmøtet med ILU 22.10.2018 

   Enst. vedtatt 

Sak 33/2018  Evaluering av strategisamlingen 

 Stort sett var det et vellykket arrangement med stor 

oppslutning fra lokalbefolkningen. Flere interessante temaer 

ble presentert, men pga. endringer i programmet ble det liten 

tid til spørsmål, meningsutvekslinger og oppsummering. 

Foredragene bidro forhåpentligvis til avklaringer og bevisst-

gjøring om muligheter for verdiskapning basert på natur- og 

kultur. 

  

 Styret tror det ligger et vesentlig utviklingspotensial i 

Møysalen nasjonalpark. For å markere nærheten til nasjonal-

parken bør tidligere planer om «nasjonalpark-landsby» samt 

etablering av besøks/informasjonssenter videreføres.  

 

 Bygdeutvikling handler om å ta vare på og utvikle naturgitte 

samt kulturelle og menneskelige ressurser. For å lykkes må 

innbyggerne samhandle og drive entreprenørskap. Sist, men 

ikke minst må den «yngre garde» involveres slik at deres 

identitet, stolthet og ressurser blir utnyttet til beste for bygda. 

 

 Styret er svært tilfreds med at Innlandet lokalutvalg ønsker å 

samarbeide med BFL i saker som er naturlige for dem å stille 

seg bak.     

Sak 34/2018  Informasjon fra seminaret om besøksforvaltning UIT 

Tromsø. 

Styreleder Halvar Pettersen og Ragnhild Sandøy deltok.  
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Temaet handlet om tilrettelegging og regulering av friluftsliv og 

naturbasert turisme, og var således relevant i forhold til styrets 

behov for mere kunnskap på dette området.  

Under henvisning til UIT`s rapport om de konsekvensene som 

flere destinasjoner opplever i tilknytning til masseturisme (uheldig 

adferds kultur, forsøpling og slitasje på naturen, mangel på 

infrastruktur WC og avfallshåndtering) uttrykte Robert betenk-

eligheter med at «våre områder» gjennom turskiltprosjektet nå 

blir langt mere promoterte.  

Forøvrig understreket han at grunneiernes intensjonen med å gi 

tillatelse til merking av stien i Fiskfjorddalen ikke var for å åpne 

området for masseturisme.  

Styret tar UTI`s rapport og merknadene fra Robert til etterretning. 

Promoteringen vil foregå etter «føre-var prinsippet» for å unngå de 

utfordringer andre områder opplever.  

Sak 35/2018  Orientering fra møtet med Nasjonalparkstyret 

Styreleder Halvar Pettersen samt Ragnhild Sandøy var i møte 

med nasjonalparkforvalteren og leder i nasjonalparkstyret 30. 

november for å skaffe seg bedre kunnskap, forståelse og hvilken 

rammer nasjonalparkstyret jobber under.  

Møtet var svært nyttig og avklarende, og ønske fra BFL om 

samarbeid samt å være høringsinstans i saker som angår 

bygdene, ble møtt med forståelse av nasjonalparkstyret leder.  

Forslaget til besøksstrategi vil bli lagt ut til høring før den vedtas.  

Innbyggerne anmodes om å gjøre seg kjent med forslaget og evt. 

komme med innspill.     

Sak 36/2018  Veien videre – Hva gjør vi nå?  

Vedtak:  

I løpet av januar 2019 avholdes et fellesmøte med lag og 

foreninger samt bygdas yngre garde, om temaet samhandling, 

entreprenørskap, info. fra næringssjefen i Hadsel, samt tilskudds 

portalen. 

 Møtet hevet kl. 21:00 Neste møte: 14. januar 2019 

Fiskfjord 5. desember 2018  

Robert A. Hansen (referent)   


