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STYRELEDER HAR ORDET 

 

Et viktig fokus i 2016 

har vært å følge opp 

Rådsmøtevedtaket 

fra 2015 om 

etablering av fast 

kontorsted for 

Fjellnettverket på 

Geilo. Buskerud 

fylkeskommune har 

vært en aktiv og medspillende arbeidsgiver. Som 

fersk styreleder er 2016 blitt et år med de 

utfordringer et «vekslingsfelt» inneholder. Monica 

Eriksson som daglig leder har gjort denne flyttinga 

til en positiv prosess og en overkommelig oppgave 

for undertegnede. Takk skal du ha Monica! 

Arbeidet med ny Fjellov er i gang og daglig leder i 

Fjellstyresambandet sitter i styringsgruppa for 

lovarbeidet og gir Fjellnettverket mulighet til 

innspill og tett oppfølging av våre medlemmers 

behov og interesser. Ressursbruk og forvaltning i 

statsallmenninger og i fjellet forøvrig kan få nye 

føringer gjennom ny Fjellov. Det er derfor viktig å 

følge opp våre medlemmers innspill. 

Prosjektet» Fjellindeks» som vi gjennomfører i 

samarbeid med Fjell-forsk-nett har hånd om har 

Fjellnettverket forventninger til. Å framskaffe fakta 

til bruk overfor sentrale politiske myndigheter vil gi 

Fjellnettverket betydelig større 

argumentasjonskraft. 

Innspill til Stortingsmelding om «Bærekraftige byer 

og sterke distrikter» blei levert etter en 

omfattende og inkluderende prosess i 

Fjellnettverket.   

Øvrige uttaler er; 

- En uttale til landsbruksoppgjøret  

- Ei bekymringsmelding om statsbudsjettets 

vridning av regionale utviklingsmidler. 

Fjellkonferansen på Beitostølen tidlig i november 

inspirerte til forsterka politisk innsats for Fjell-

Norge og Fjellnettverkets medlemmer. Folk samler 

folk, noe Rakfiskfestivalen på Fagernes 

demonstrerte og som Fjellkonferansens deltakere 

fikk ta del i. Interessante orienteringer og 

bedriftsbesøk undervegs viser at gode krefter får 

det til i distriktene og Fjellnettverkets nedslagsfelt. 

Fjellpolitikk som er Fjellnettverkets fremste 

oppgave – krever betydelig politisk aktivitet og 

markeringer. Både gjennom innspill til sentrale 

politiske føringer og ikke minst gjennom 

konsolidering av våre politiske krefter slik at 

verdier skapes og distrikter og Fjell-Norge brukes til 

beste for folk og samfunn. 

Steinar Berthelsen 

Styreleder 
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ORGANISERING 

RÅDET 2016-2020 

Rådet er Fjellnettverkets øverste organ.  Medlemmene velger representanter med personlige 

vararepresentanter til Rådet. Funksjonstida er 4 år og tilsvarer valgperioden. Oversikten viser rådet 

fra rådsmøtet 1. februar 2016.   

Buskerud fylkeskommune 

Steinar Berthelsen (Ap) 

Anders Wengen (V) - vara 

Iselin Haugo (H) 

Thomas Fosen (H)- vara 

 

Hedmark Fylkeskommune 

Dag Rønning (Sp) 

Svein Borkhus (Ap), vara 

Heidi Lundstedt  (H) 

Nils Øyan (PP), vara 

 

Oppland Fylkeskommune  

Even Aleksander Hagen(Ap) 

Aud Hove (Sp), vara 

Eivind Brenna (V) 

Svein Håvar Korshavn (H), vara 

 

Telemark fylkeskommune 

Jørund A. Ruud (Ap) 

Eva Markset Lia (Ap), vara 

Olav Urbø(Sp) 

Per Lykke (H), vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionrådet for Fjellregionen 

Ragnhild Aashaug (Sp) 

Jonny Hagen (Ap), vara 

Jan Refsethås 

Hans Vintervold (Ap), vara 

 

Hallingdal 

Oddvar Grøthe (Sp) 

Tor Egil Buøen (BL), vara 

Heidi Granli (Ap) 

Tore Haraldset (BL), vara 

 

Regionrådet for Nord-

Gudbrandsdal 

Bjarne Eiolf Holø (Sp) 

Eldri Siem (Sp), vara 

Jann-Erik Dalum (Ap) 

Brynjar Berge (Ap), vara 

 

Regionrådet for Midt- 

Gudbrandsdal 

Arne Fossmo (Ap) 

Olav Røssum (Sp), vara 

Ole Tvete Muriteigen (Sp) 

Runar Støstad (Ap), vara 

 

Valdres Natur- og kulturpark 

Kjell Berge Melbybråten (Ap) 

Inger Torun Klosbøle (Ap), vara 

Torill Grønbrekk (Ap) 

Eivind Brenna (V), vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krødsherad kommune 

Gustav Kalager ((Ap) 

Linda Aaskjær (Ap), vara 

 

Hjartdal kommune 

Bengt Halvard Odden (Ap) 

Vara ikke oppnevnt 

 

Nordre Land kommune  

Ola Tore Dokken (Sp) 

Liv Solveig Alfstad (Ap), vara – 

søkt fritak fra 1. november. Ny 

vara Mieke Punie. 

 

Rollag kommune 

Dag Lislien (Sp) 

Haldis Prestmoen (Sp), vara 

 

Tinn kommune  

Sanja Pasovic (Sv) 

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland 

(Sp), vara 

 

Vinje kommune 

Jon Rikard Kleven (Sp) 

Øystein Høgetveit (Sv), vara 

 

Øyer kommune (fra 1.1.15) 

Brit Kramprud Lundgård (Ap) 

Mari Helene Botterud (H), vara 
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STYRET 2016-2020 

 

Styret i FNV er satt sammen av en representant fra hver fylkeskommune, fire representanter fra 

kommunene/kommuneregionene, med prioritert liste for vara.  Styreleder og nesteleder velges for 

en periode på 2 år. Styret har ansvar for den daglige ledelsen av FNV. 

 

  

Steinar Berthelsen 

Styreleder 

Buskerud fylkeskommune 

Aud Hove 

Nestleder 

Oppland fylkeskommune 

Jørund A. Ruud 

Telemark fylkeskommune 

Dag Rønning 

Hedmark fylkeskommune 

Solveig Vestenfor 

Regionrådet for Hallingdal 

Ragnhild Aashaug 

Regionrådet for 

Fjellregionen 

Sanja Pasovic 

Tinn kommune 

Kjell B. Melbybråten 

Valdres natur- og 

kulturpark 
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VARAMEDLEMMER TIL STYRET 

På rådsmøtet i 2014, ble vedtektene endret 

med overgang fra personlig vara til prioritert 

varamannsliste i styret. Dette ble implementert 

fra valget i 2016 og fungerer meget bra.  

 Dag Lislien (Sp), Rollag kommune 

 Bjarne Eiolf Holø (Sp), Regionrådet for 

Nord-Gudbrandsdalen  

 Mari Helene Botterud (H), Øyer 

kommune 

 Heidi Lunstedt(H), Hedmark 

fylkeskommune 

 Liv Solveig Alfstad (Ap) Nordre Land 

kommune – har søkt fritak fra 1.nov. 

2016. 

 Eva Markset Lia (Ap), Telemark 

fylkeskommune  

 

SEKRETARIAT 

Sekretariatet ble 1. april flyttet fra Oppland 

fylkeskommune til reiselivssenteret på Geilo . 

Sekretariatet har I perioden bestått av: 

 Monica Eriksson, Sekretariatsleder 100 % 

I tillegg har fylkeskommunen bidratt med 

andre tjenester slik som regnskapsføring, IKT 

og webtjenester m.m. Den ansatte er tilknyttet 

utviklingsavdelingen i Buskerud 

Fylkeskommune, og jobber 100 % med 

Fjellnettverket.  

Fjellnettverket er nå organisert som en ytre 

enhet av Buskerud fylkeskommunen. 

 

 

 

 

ADMINISTRATIV GRUPPE 

 

Alle medlemmer skal ha en administrativ 

kontaktperson.  Hvert medlem er ansvarlig for 

at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til at 

denne personen kan følge opp arbeidet i 

Fjellnettverket.  

Administrativ gruppe har hatt ett møte våren 

2016. Møtene gjennomføres stort sett i Oslo. 

De som har styrerepresentanter fra egen 

organisasjon møter i styremøtene. I løpet av 

året har det vært flere endringer i gruppa. 

 Hedmark fylkeskommune; Torunn 

Kornstad kom tilbake etter permisjon fra 

september 2015. 

 Telemark fylkeskommune, Heidi Jønholt 

har tatt over for Thrond Kjellevold. 

 Buskerud Fylkeskommune; Trond Myrland 

har tatt over for Eli Lundquist. 

 Oppland Fylkeskommune, Morten Aas har 

tatt over for Ola Idar Løkken. 

 Valdres Natur- og kulturpark; Jørand 

Ødegård Lunde. 

 Regionrådet for Fjellregionen, Rune 

Jørgensen 

 Kongsbergregionen(Rollag); Håvard 

Fossbakken 

 Hallingdal, Knut Arne Gurigard 

 Nord-Gudbrandsdalen, Ola Aasaaren 

 Midt-Gudbrandsdalen, Irene Teige Killi 

 Vinje Kommune, Dorthe Huitfeldt 

 Tinn kommune, Oddmund Olesrud 

 Krødsherad kommune, ikke oppnevnt 

 Hjartdal kommune, Anne Bamle 

 Øyer kommune, Henning Holmbakken 

(Lillehammerregionen Vekst har tatt over 

for Anne Hjelmstadstuen Jorde. 

 Nordre Land kommune, Bente Øverby 
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AKTIV DELTAKER OG LEVERANDØR I REGIONALPOLITISKE SAKER

VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I 

FJELLOMRÅDA 

Kommunal- og regionaldepartementet 

iverksatte i 2013 en spesiell innsats for å styrke 

grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping 

i fjellområdene.  Innsatsen skal medvirke til å 

bygge opp kompetanse, nettverk, 

entreprenørskap og innovasjon i næringslivet 

på tvers av fylkene i fjellområdene. Det ble satt 

av 10 mill. kroner i tilskudd til 

fylkeskommunene i 5 år (2013-2017).  Oppland 

Fylkeskommune er ansvarlig for forvaltninga av 

midlene. Her overtok Morten Aas 

prosjektlederansvaret for satsinga etter Ola 

Idar Løkken. 

Fjellnettverket deltar i referansegruppa for 

fjellsatsinga med følgende representanter; 

 Dag Rønning, Hedmark Fylkeskommune 

har tatt over for Arne Vinje, Vinje 

kommune, Styret FNV 

 Knut Arne Gurigard, Regionrådet for 

Hallingdal, administrativ gruppe FNV 

 Monica Eriksson, sekretariatet FNV 

Det er i 2016 gjennomført ett møte i mai. 

Tildelingen i 2016 hadde fokus på ungdom og 

entreprenørskap. 

Mer om prosjektet mat og opplevelser, som 

Fjellnettverket har ansvar for finner dere på 

side 12. 

 

 

 

 

 

 

REISELIV 

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM 

REISELIV 

Vi sendte i 2015 innspill til Stortingsmeldingen 

om reiseliv.  

UTMARK 

FJELLOVA OG STATSALMENNINGSLOVA 

I mars ble statsalmenningsutvalget oppnevnt 

for å gjennomgå fjellova og 

statsalmenningslova. Utvalget består av 12 

medlemmer, hvorav vi har tett dialog med 

Norges Fjellstyresamband om denne saken og 

har gitt støtte til deres innspill i utvalget så lagt. 

Utvalget skal totalt ha 11 møter, hvor ulike 

tema behandles. Det er opprettet en egen 

nettside som presenterer tema og 

fremdriftsplan. Fjellnettverket følger prosessen 

videre.  

STATSBUDSJETTET 

Fjellnettverket sendte uttalen «Rop fra fjellet – 

sterke distrikt» i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2017, programkategorien 

13.50 Distrikts- og regionalpolitikk.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/H%c3%b8ringer%20og%20innspill/Uttale%20Fjellnettverket.pdf
http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/H%c3%b8ringer%20og%20innspill/Uttale%20Fjellnettverket.pdf
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INTERNASJONALT SAMARBEID 

EUROMONTANA 

Fjellnettverket bruker noe tidsressurser på å 

koordinere fellessaker og har løpende kontakt 

med styremedlemmene i Euromontana og de 

administrative følge-representantene.  

GENERALFORSAMLING 

På Generalforsamlingen i Euromontana i 

oktober, ble det en spennende dragkamp om 

plassene i styret i Euromontana. De nyvalgte 

styremedlemmene for perioden 2016-2020 er; 

 

 Steinar Berthelsen, Buskerud 

fylkeskommune (venstre) 

 Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune 

(midten). 

 Tor Arnesen, Østlandsforskning (høyre) 

På første styremøte i Euromontana etter valget 

ble Dag Rønning valgt til visepresident. Hilde 

Beate Aarø (BFK) og Torunn Kornstad (HFK) 

følger arbeidet administrativt 

 

 

 

HOSPITANT I EUROMONTANA 

I 2015 tok FNV  ansvar for å koordinere ei 

arbeidsgruppe med de norske medlemmene i 

Euromontana som viste interesse for ei ordning 

med hospitant frå Norge. Gruppa hadde to 

møter høsten 2015 og hadde mål om å være 

ferdig innen nyttår 2015. I 2016 reiste Lars 

Hustveit fra Sogn og Fjordane ut som hospitant 

i 6 mnd. Styret besluttet derfor å avvente 

videre beslutning til vi har fått erfaringer fra 

Hustveit sitt opphold.  

 

ETABLERE KONTAKT MED 

INTERNASJONALE 

SAMARBEIDSPARTNERE - 

PROSJEKTUTVIKLING 

Det er fjellfokus i flere internasjonale 

organisasjoner. Dersom vi skal lykkes med å få 

nye prosjekter er det viktig å definere saker og 

potensielle partnerorganisasjoner. Det må 

være et pågående arbeid etter internasjonale 

partnere og prosjekter det er aktuelt å søke på. 

Her har vi tidligere deltatt på aktiviteter 

gjennom Østlandssamarbeidet og 

Nordsjøkommisjonen.  Vi ser også på 

Osloregionens Brüsselkontor, og 

fylkeskommunenes internasjonale avdelinger 

som et viktige kontaktpunkt i slikt arbeid. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

FORMIDLE KUNNSKAP OM FJELLOMRÅDENE 

  

NETTVERK 

MEDLEMSVERVING OG OPPFØLGING 

Vi arbeider aktivt med å få med så stor del av 

det som er definert som fjellområde (ØF –

rapport 08/2010) som mulig.   

I juni besøkte sekretariatet Tinn kommune og 

holdt presentasjon for kommunestyret, og fikk 

samtidig en flott omvisning i kommunen.  

 

I november var styreleder og sekretariatet på 

besøk hos Fjellregionen som hadde møte på 

Røros hvor vi møtte et engasjert regionråd 

med mange innspill til Fjellnettverket. Vi 

oppfordrer medlemmene til å invitere 

Fjellnettverket til regionale møtepunkter. 

Lillehammer-regionen har signalisert ønske 

om å bli medlem, og har utfordret oss på 

hvordan vi skal få med de tilliggende 

fjellkommunene med større folkemengder.  

SAMARBEIDSAVTALER 

Så langt har vi samarbeidsavtaler med: 

Norges Fjellstyresamband 

Våren 2015 tegnet FNV samarbeidsavtale med 

Norges Fjellstyresamband. Målet med avtalen 

er at samarbeidet skal øke graden av 

samordning mellom partene på felles politiske 

temaområder og styrke gjennomslagskraften i 

sentrale departement og myndigheter. 

Fjellnettverket og Norges Fjellstyresamband 

samarbeider om planlegging og oppfølging av 

saker av felles politisk interesse. Partene skal 

gjennomføre årlige møter både på politisk og 

administrativt nivå. Avtalen gjelder også 

gjensidig synliggjøring av samarbeidspartneren 

og felles saker. 

I juni hadde vi et møte med Norges 

Fjellstyresamband i Skurdalen. Styrelederne og 

daglig leder fra begge organisasjoner møttes 

for å bli bedre kjent.  

Hovedtemaene vi har samarbeidet om i 2016 

har vært forenkling av utmarksforvaltningen 

 Statsalmenningsutvalget som NFS er 

representert i. 

 St. meldingen om «Bærekraftige Byer 

og sterke distrikt.» som kommer i 2017 

Vi har økt kontakt med andre organisasjoner 

med fjelltema, som f.eks. USS, 

Nasjonalparkkommunene, samt 

forskningsinstitusjoner gjennom «fjell-forsk-

nett». 
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Fjell-forsk-nett 

Samarbeidet skal bidra til å stimulere til en 

kunnskapsbasert, bærekraftig utvikling av 

fjellområdene i Norge, og til å sette 

fjellområdenes kunnskapsbehov på 

dagsorden i forhold til sentrale departement 

og myndigheter. 

Det har i 2016 vært jevn kontakt mellom 

organisasjonene. Styreleder i Fjell-forsk-nett 

har holdt presentasjoner på flere av 

styremøtene i Fjellnettverket i 2016. Vi har 

arbeidet med grunnlaget for prosjektet 

«Fjellindeksen», som har oppstart i 2017. 

 

Den Norske Turistforening 

Vi har det siste året hatt løpende kontakt med 

DNT om etablering av samarbeidsavtale, og 

håper å få den på plass i løpet av 2017.   

 

 

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER 

Sekretariatet deltar gjennom året på en rekke 

konferanser som gir innspill på tema vi 

arbeider med og som bidrar til tettere kontakt 

med våre samarbeidspartnere. 

UTMARKSKOMMUNENES 

SAMMENSLUTNING 

JUBIILEUMSKONFERANSE 

 

 

NORGES FJELLSTYRESAMBANDS 

LANDSMØTE 

Aud Hove og Monica Eriksson deltok på NFS 

sitt landsmøte i Stjørdal i juni.  

MOUNTAIN CONVENTION OG 

GENERALFORSAMLINGEN I 

EUROMONTANA 

I oktober deltok vi på Euromontana sin 

Generalforsamling og konferanse i Bragança 

Portugal. Temaet var overgangen til det grønne 

skiftet. Følger du linkene kommer du raskt 

frem til konferansens deklarasjon, 

presentasjoner og oppsummering.  

 

 

ALPWEEK 

http://www.euromontana.org/events/x_euro_mountain_convention_braganca/
http://www.euromontana.org/events/x_euro_mountain_convention_braganca/
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På oppfordring fra Jan Edøy i Osloregionens 

Brüsselkontor, sendte vi to representanter til 

Alpweek for å vurdere om dette er en aktuell 

møteplass for våre medlemmer. Konklusjon:  

Stor og omfattende konferanse som arrangeres 

hvert 4. år og som samler de fleste av Alpenes 

organisasjoner. (500 deltakere, 29 parallelle 

sesjoner, 6 studieturer) 

Konferansen anbefales som studietur i 2020, 

og med flere deltakere fra Norge. En fordel å 

møte med konkrete prosjektønsker/partnersøk 

dersom målet er å oppnå prosjektdeltakelse i 

internasjonale prosjekter.  

 

EGNE KONFERANSER OG TEMAMØTER 

RÅDSMØTE FEBRUAR 2016 

Rådsmøtet i 2016 ble arrangert i Oslo, og 

markerte overgangen til nytt styre og Råd. 

 

 

 

 

 

STYREMØTER 

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 39 

saker i 2016  

FJELLKONFERANSEN 2016 

Fjellkonferansen 2016- Sterke distrikt – 

ungdom og entreprenørskap ble arrangert 3.-4 

november på Beitostølen. Her kom det frem et 

ønske om en ungdomskonferanse. Hallingdal 

tok initiativet videre, og arrangerte denne i 

januar 2017.   

DEN INTERNASJONALE FJELLDAGEN 

11. desember er valgt av FN til den 

Internasjonale Fjelldagen. Årets tema var 

Fjellkultur – å feire mangfoldet og styrke 

identiteten. I år valgte vi å oppfordre alle våre 

medlemmer og samarbeidspartnere med å 

markere dagen. Hvert år legges det ut 

profileringsmateriell som alle inviteres til å 

bruke i markering av dagen. Dersom dere 

ønsker ideer til hvordan dere kan markere 

dagen – se hvordan det gjøres I andre deler av 

verden ved å trykke på kartet her. Mer 

informasjon, markedsmateriell og link til FN 

side sider om International Mountain Day  

 

 

 

 

http://alpweek.org/2016/
http://www.fao.org/international-mountain-day/events-map/en/
http://www.fao.org/international-mountain-day/en/
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EGNE PROSJEKT OG TILTAK 

FJELLSATSINGA «MAT OG 

OPPLEVELSER I  FJELLOMRÅDA» 

Prosjektet er tildelt Fjellnettverket via 

Oppland fylkeskommune som forvalter 

tilskuddordningen «Verdiskaping og 

næringsutvikling i fjellområda» for Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet og hadde 

oppstart i juni 2014.  

Prosjektet hadde lav aktivitet i 2015, pga. 

endringene i sekretariatet og nødvendige 

avklaringer overfor prosjektledelsen i 

Fjellsatsinga mht. kommunikasjon, men har 

etter oppstarten i Geilo fått ny giv med fokus 

på fjellområdas deltakelse på Grüne Woche 

2018-20 og tilhørende aktiviteter på 

hjemmebane. 

 

FJELLINDEKS  

Fjellindeksen er et eget prosjekt som vi 

gjennomfører i samarbeid med Fjell-forsk-

nett. Prosjektet skal gi oss grunnlag for å 

beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler 

seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge 

for øvrig. Den vil være et verktøy med høy 

legitimitet som kan bidra i arbeidet med å 

sette fjellområdene på dagsorden og danne 

grunnlag for videre kunnskapsutvikling. 

Prosjektplan for samarbeidet med Fjell-forsk-

nett og avtale mellom partene ble utarbeidet i 

2016. Prosjektet har oppstart i 2017. Indeksen 

er tenkt utviklet i to deler. Del en som gir gode 

basistall og del to som går i dybden på et 

utvalgt tema.  

 

KOMMUNIKASJON 

FJELLNETTVERKET.NO OG FACEBOOK 

Målet med nettsida er å gi bedre og mer synlig 

kommunikasjon av målet for og arbeidet i FNV. 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å like vår 

facebookside, samt å bruke den aktivt til å 

distribuere nyheter fra egen kommune/region 

/fylke som er relevante for aktivitetene i FNV.  

NYHETSBREV  

Fjellnettverket sender ut 1-2 nyhetsbrev i året 

til en omfattende distribusjonsdatabase 

bestående av "fjellpolitikere", medlemmene, 

potensielle medlemmer, samarbeidspartnere 

m.fl. I 2016 ble det sendt ut nyhetsbrev i juni 

og desember.  

 

 

Fjellnettverkets målsetting med prosjektet er å 

bidra til økt verdiskaping i mat og 

opplevelsesnæringen i fjellområda. Vi vil bidra til 

dette gjennom å skape samarbeid mellom 

eksisterende nettverk, og med utgangspunkt i 

regionens råvarer, produkter/tjenester og 

fjellkultur, og arbeide for å sette fokus på hva som 

skal til for å gjøre produktene/tjenestene mer 

tilgjengelig for markedet og salgbart. Gjennom 

påvirkning til utvikling av nye helhetlige konsepter 

som inneholder både mat og opplevelser skal vi 

bidra til økt verdiskaping i fjellområda. 

Prosjektet har to hovedaktiviteter 

 Nettverksbygging og kompetanse 

 Internasjonalt samarbeid 

 

https://www.oppland.no/om-fylkeskommunen/sok-stotte/naringsutvikling/fjellsatsinga.69267.aspx
https://www.oppland.no/om-fylkeskommunen/sok-stotte/naringsutvikling/fjellsatsinga.69267.aspx
https://www.facebook.com/Fjellnettverket-1630191760544112/
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Fjellnettverket 

Forretningsadresse: c/o Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen 

Besøksadresse: Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo 

Fjellnettverket.no 


