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SAK 28/10 SØKNAD OM TILSKOT, ROVDYRSENTER FLÅ 

Saksopplysning 
Interimsstyret for Bjørneparken Rovdyrsenter søkjer i brev dat. 12.5.2010 om kr. 400.000 til  
forprosjekt for Rovdyrsenter i Bjørneparken. Senteret skal vera eit informasjons- og 
opplevingssenter om rovdyr og villmark, med tilknyting til Bjørneparken i Flå. 
Rovdyrsenteret er planlagt organisert som ein ideell stiftelse. 
Det er etablert eit interimsstyre for Bjørneparken Rovdyrsenter (sjå vedlegg). I tillegg er det 
under etablering ei ressurs- og referansegruppe med kompetente personar og representantar 
frå relevante fagmiljø. All innsats i desse organa er føresett at skjer på ideell, frivillig basis. 
 
Utdrag frå søknad: 
Vårt mål med et rovdyrsenter i Bjørneparken er å etablere en arena hvor kunnskap og meninger om våre rovdyr 
kommer frem på en saklig og helhetlig måte. Senteret har som mål at alle grupperinger i rovdyrdebatten skal ha 
anledning til å komme frem med sine syn. Ved å få kunnskap om alle forhold som berører våre rovdyrs plass i 
norsk natur vil de besøkende få egne meninger basert på saklig fundert informasjon om alle sider i debatten. 
Rovdyrsenteret skal være nøytralt i sin formidling og ikke ta ”parti” i debatten, men være en 
kunnskapsformidler til barn, ungdom og voksne. 
Målet er at alle aktører i rovdyrdebatten blir med i oppbyggingen av senteret. Vi ønsker nært samarbeid med 
myndigheter ved Miljøvern- og Landbruksdept. Aktører innen forskning (NINA) og landbruksnæring vil også 
være sentrale, og for å få helheten i dette er det viktig å ha med aktører som representerer begge sider i den 
opphetede debatten rundt våre rovdyrs plass i Norge. 
Vi tror at et senter som dette kan være med å belyse helheten i dette vanskelige temaet som opptar så mange. Vi 
har også et håp om et godt balansert rovdyrsenter kan være en helhetlig kunnskapsbase som kan bidra til bedre 
forståelse for hverandres synspunkter i den videre debatten rundt temaet. 
For å formidle informasjon og kunnskap vil vi ta i bruk moderne hjelpmidler i samspill med montere og 
informasjonstavler. Dyrene i parken med den faktainformasjon som er ved innhegningene vil også være en del 
av helheten. 
Informasjon til barn og ungdom blir en viktig del av senterets oppgave. Vi ønsker å gi saklig informasjon og 
kunnskap til barn og ungdom enten de er besøkende sammen med voksne eller i skolesammenheng. Vi ønsker et 
godt og nært samarbeid med skoleverket. 
 
Vassfaret Bjørnepark har areal til å etablere det skisserte rovdyrsenteret. Ei hall på 500 m2 
med tilstøytande kinosal og utstillingshall står til disposisjon.  
Når det gjeld bjørneparken er den organisert slik:  
Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark, som er ein sjølveigande, ideell stiftelse, er 100% eigar av dei 
to selskapa Vassfaret Bjørnepark Drift AS (ansvar for parken si drift) og Vassfaret Bjørnepark 
Eiendom AS (forvaltar, utviklar og drivar av bygningsmassen, grunn og infrastruktur). 
Stiftelsen sine vedtekter og samansetning av styret og administrasjon i stiftelsen og selskapa 
går fram av vedlegg. 
 
Totalt har forprosjektet ei kostnadsramme på kr. 1.028.000, som er planlagt finansiert slik: 
• Bjørneparken     kr. 190.000 
• Thon-gruppen     kr. 338.000 
• Bedrifter og organisasjonar   kr. 100.000 
• Offentlege midlar.    kr. 400.000 
 
Målsetninga er at forprosjektet er gjennomarbeida og kan leggast fram for styresmakter og 
samarbeidspartnarar i løpet av 3. og 4. kvartal 2010. Det er planlagt at senteret skal stå ferdig 
til mai/juni 2011. Det blir i søknaden sagt at dette er ein optimistisk tidsplan og at dette er 
avhengig av oppslutning frå samarbeidspartnarar og offentlege styresmakter.  
 
 



2 
 

Vurdering 
Ideen med Bjørneparken Rovdyrsenter som ein arena/møteplass, der kunnskap og meiningar 
om våre rovdyr kan presenterast og formidlast, er god. Fyrst og fremst fordi dette er tema som 
opptek folk flest, og som treng å setjast inn i ein heilskap. At ei etablering skjer i samband 
med Vassfaret Bjørnepark er ein stor fordel. Her vil ein lett kunne få til eit samspel i 
innhenting/formidling av kunnskap og informasjon, samstundes som det sjølvsagt er ein stor 
fordel å kunne oppleva dyra. For at eit rovdyrsenter skal fungere utover det å vera eit 
kunnskapssenter og møteplass må det til utstillingar, kursing og opplevingar. Her vil 
rovdyrsenteret ha ei tilnærma ideell plassering, i samband med ein attraksjon som Vassfaret 
Bjørnepark og eit steinkast frå hovudferdselsåra mellom Austlandet og Vestlandet. I tillegg er 
det sjølvsagt ein stor fordel med ei lokalisering i Noregs største reiselivsregion.  
 
Det kan synast som det er behov for ein heilskapleg strategi for informasjonstiltak i forhold til 
store rovdyr i Norge. Informasjon som skal tene fleire funksjonar som: 
• Verdinøytrale faktaopplysningar 
• Konfliktdempande og fryktdempande 
• Samkøyring av vitenskapleg og erfaringsbasert kunnskap 
• Brubygging mellom lokalbefolkning og forvaltning og forsking 
• Verdibygging  
• Rettleiing i forhold til praktiske problemstillingar 
 
Ut frå det dagleg leiar kjenner til kan det sjå ut som Sverige har kome noko lenger enn det 
som er tilfelle i Norge, i forhold til planmessig heilskapleg informasjon i forhold til store 
rovdyr. I Sverige er det etablert rovviltsenter som eit viktig ledd for å spreie kunnskap om 
store rovdyr, samstundes som det kan vera ein turistattraksjon. For å lykkast har Sverige lagt 
til grunn kriterium som at rovdyrsenter bør lokaliserast i områder der det er rovdyr og at det er 
eit breitt besøksgrunnlag. I tillegg bør det vera ulike rovdyrartar inngjerd,  det må vera 
kvalifisert guiding og det bør vera kapasitet for samarbeid med viltforsking. 
Ta ein kikk på:  
• http://www.de5stora.com/ 
• http://www.bigfour-scandinavia.com/ 
• http://www.nordensark.se/ 
• http://www.orsagronklitt.se 
• http://www.reiseliv.no/destinasjoner/norden/sverige/villmarken_suser_i_dalarna 

 
I Norge er dagleg leiar kjent med at Namsskogan Familiepark har etablert eit toårig prosjekt 
”Prosjekt Rovdyrsenter”  som har til formål å utvikle Namsskogan Familiepark til eit heilårs 
reisemål og samtidig fremme kunnskap om rovdyr og alle sider ved det å leve med rovdyr. 
http://www.familieparken.no/ 
 
I Trysil var det og planlagt eit Skandinavisk Rovdyrsenter, men etter det dagleg leiar kjenner 
til, er dette prosjektet lagt bort. 
 
Dagleg leiar har stor tru på at eit rovdyrsenter integrert i Vassfaret Bjørnepark vil kunne 
lykkast. Eit slikt senter vil vera med å komplettere bjørneparken samstundes som eit slikt 
senter vil kunne få ein betydeleg og positiv verdi for heile Hallingdal. 
Det bør i det vidare arbeidet sikrast eit godt samarbeid med m.a. sentrale styresmakter, 
forskingsinstitusjonar og aktuelle organisasjonar.  
 
Dagleg leiar vil rå til at det blir løyvd midlar frå regionalt næringsfond til prosjektet.  
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Forslag til vedtak 
1. Regionrådet for Hallingdal løyver tilskot på inntil kr. 400.000 til forprosjekt for 

Rovdyrsenter i Vassfaret Bjørnepark, avgrensa til maks. 40% av forprosjektkostnadane.   
2. Utbetaling av tilskot skjer etter nærare fastsette retningslinjer.  
3. Tilskotet blir finansiert av regionalt næringsfond.  
4. Prosjektet bør profilerast som eit regionalt prosjekt med ein klar Hallingdalsprofil.  
 
 
Ål 24.5.2010 
 
Knut Arne Gurigard 
Dagleg leiar 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad frå Interimsstyret for Bjørneparken Rovdyrsenter, dat. 12.5.2010  
 

 
 

 



Rovdyrsenter - Bjørneparken. 
 
Bakgrunn: 
 
Enkelt beskrevet er bjørneparken i dag organisert slik:  
Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark, som er en selveiende, ideell stiftelse er 100% eier av de to 
selskapene Vassafet Bjørnepark Drift AS (ansvar for parkens drift) og Vassfaret Bjørnepark 
Eiendom AS (forvalter, utvikler og driver av bygningsmassen og parkens grunn og 
infrastruktur). 
Stiftelsens vedtekter og sammensetningen av styret og administrasjon i stiftelsen og 
selskapene følger vedlagt. 
 
Innledning: 
 
Det er etablert et interimsstyre for Bjørneparken Rovdyrsenter (se vedlegg). I tillegg er det 
under etablering en ressurs- og referansegruppe med kompetente personer og 
representanter fra relevante fagmiljøer. Eneste medlem her er foreløpig Torstein Moland 
(Norges Jeger- og fiskeforbund).  
All innsats i disse organer skjer på ideell, frivillig basis. 
Det vil nå dessuten bli opprettet en forprosjektgruppe som har til formål og konkret arbeide 
for å etablere et Rovdyrsenter. Senteret skal være et informasjons- og opplevelsessenter om 
rovdyr og villmark med tilknytning til Bjørneparken i Flå. Rovdyrsenteret er planlagt 
organisert som en egen selveiende, ideell stiftelse.  
 
Idé og visjon: 
  
Vårt mål med et rovdyrsenter i Bjørneparken er å etablere en arena hvor kunnskap og 
meninger om våre rovdyr kommer frem på en saklig og helhetlig måte. Senteret har som mål 
at alle grupperinger i rovdyrdebatten skal ha anledning til å komme frem med sine syn. Ved å 
få kunnskap om alle forhold som berører våre rovdyrs plass i norsk natur vil de besøkende få 
egne meninger basert på saklig fundert informasjon om alle sider i debatten. Rovdyrsenteret 
skal være nøytralt i sin formidling og ikke ta ”parti” i debatten, men være en 
kunnskapsformidler til barn, ungdom og voksne. 
Målet er at alle aktører i rovdyrdebatten blir med i oppbyggingen av senteret. Vi ønsker nært 
samarbeid med myndigheter ved Miljøvern- og Landbruksdept. Aktører innen forskning 
(NINA) og landbruksnæring vil også være sentrale, og for å få helheten i dette er det viktig å 
ha med aktører som representerer begge sider i den opphetede debatten rundt våre rovdyrs 
plass i Norge. 
Vi tror at et senter som dette kan være med å belyse helheten i dette vanskelige temaet som 
opptar så mange. Vi har også et håp om et godt balansert rovdyrsenter kan være en 
helhetlig kunnskapsbase som kan bidra til bedre forståelse for hverandres synspunkter i den 
videre debatten rundt temaet. 
For å formidle informasjon og kunnskap vil vi ta i bruk moderne hjelpmidler i samspill med 
montere og informasjonstavler. Dyrene i parken med den faktainformasjon som er ved 
innhegningene vil også være en del av helheten. 
Informasjon til barn og ungdom blir en viktig del av senterets oppgave. Vi ønsker å gi saklig 
informasjon og kunnskap til barn og ungdom enten de er besøkende sammen med voksne 
eller i skolesammenheng. Vi ønsker et godt og nært samarbeid med skoleverket. 
 

SAK 28-10, VEDLEGG 1



Bjørneparken har arealer til å etablere et slikt senter. En hall på 500 m2 med tilstøtende 
kinosal og utstillingshall står til disposisjon.  
 
 
Budsjett: 
 
Utgifter. 

1. Prosjektledelse og honorarer. 
a. Lønn prosjektleder. (inkl. sos.  kostnader)  kr  400.000  
b. Honorarer andre i prosjektgruppa.   ”    200.000 
c. Sum prosjektledelse og honorarer     kr    600.000 

 
2. Studieturer / reiseutgifter 

a. Studietur til Orsa og Järvzoo i Sverige kr    25.000 
b. Andre studiebesøk / reiser   ”      25.000 
c. Sum studiereiser  / reiseutgifter     kr      50.000 

 
3. Prosjektmøter 

a. 8 møter for 8 personer a kr 2000. Inkl reiseutgifter.   kr    128.000 
 

4. Utarbeidelse av prospekt. Innhold, oppsett og utseende    kr   100.000 
 

5. Trykking og annonsering       kr      50.000 
 

6. Møter med aktuelle samarbeidspartnere. Reiseutgifter   kr      50.000 
 

7. Diverse uforutsett        kr      50.000 
 

8. Sum  prosjektkostnader       kr 1.028.000 
 

 
Inndekning av kostnadene. 

1. Bjørneparken. 
a. Andel lønn og honorarer  kr  100.000 
b. Studietur    ”     50.000 
c. Andel prosjektmøter   ”     40.000 
d. Andel dekkes av Bjørneparken     kr.   190.000 
 

2. Thon-gruppen og andre samarbeidspartnere 
a. Andel lønn og honorarer  kr  100.000 
b. Andel prosjektmøter   ”     88.000 
c. Utarbeidelse av prospekt  ”   100.000 
d. Trykking og annonsering  ”     50.000 
e. Andel dekkes av Thon-gruppen     kr    338.000 

 
3. Andre bedrifter og organisasjoner      kr    100.000 

 
4. Andel dekket av offentlig midler.      Kr    400.000 

 
5. Sum prosjektinntekter       kr 1.028.000 
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Tidsplan: 
 
Målsetningen er at prosjektet er gjennomarbeidet og kan legges frem for myndigheter og 
samarbeidspartnere i løpet av 3. og 4. kvartal 2010. Oppbygging og ferdigstilling av senteret 
må da kunne starte umiddelbart dersom det skal stå ferdig til mai / juni 2011. Dette er en 
optimistisk tidsplan og det kan vise seg at denne blir vanskelig å holde, men vi anser den 
likevel som realistisk i forhold til en hensiktsmessig og god kvalitet. Alt beror imidlertid på 
oppslutningen fra samarbeidspartnere og offentlige, bevilgende myndigheter.  
 
 
Søknad: 
 
Vi vil med dette søke om kroner 400.000,- til forprosjekt for Rovdyrsenter i Bjørneparken. 
Disse midlene vil bidra til å sette oss i stand til å utarbeide et grundig og godt prospekt som 
kan forelegges samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Dette prospektet vil også 
kunne danne grunnlag som en kravspesifikasjon for etableringen av senteret. 
 
Vi er overbeviste om at et slikt senter, integrert i Vassfaret Bjørnepark, har sin berettigelse og 
har en stor misjon i ”folkeopplysningsarbeidet”. Vi er dessuten helt overbeviste om at et slikt 
senter vil kunne få en betydelig og positiv verdi for hele Hallingdal. 
 
Vi imøteser deres velvillige behandling av denne søknad. 
 
 
 
Flå, 12. mai 2010  
 
 
 
 
 
Arne Magne Robstad 
(sign) 
Konst. Leder av interimsstyret for Bjørneparken Rovdyrsenter 
 
 
 
 
Trond Solvang 
(sign) 
daglig leder, Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark 
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VEDLEGG: 
 
 
 
STIFTELSEN VASSFARET BJØRNEPARK 
 
Styret: 
Olav Thon (leder), Trond Solvang (nestleder), ordføreren i Flå ex officio (Tor Egil Buøen) og 
Geir Vidme 
 
Daglig leder: 
Trond Solvang 
 
VASSFARET BJØRNEPARK DRIFT AS 
 
Styret: 
Trond Solvang (leder), Amund Gulsvik, Arne Magne Robstad, Ola Akervold og Terje Østdal. 
Geir Vidme møter fast som observatør fra stiftelsen. 
 
Daglig leder: 
Kevin Juhl-Thomsen 
 
VASSFARET BJØRNEPARK EIENDOM AS 
 
Styret: 
Olav Thon (leder), Trond Solvang (nestleder) og Ruth Astrid Hamstad 
 
Daglig leder: 
Trond Solvang 
 
BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER (under etablering) 
 
Interimsstyret: 
 
Arne Magne Robstad (konst. Leder), Arne Nævra, Tor-Egil Buøen og Kevin Juhl-Thomsen 
 
Daglig leder / prosjektleder: 
Ikke bestatt 
 
 
 
 
 
AMR  
09.05.10          
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