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Styreleder har ordet 
2019 starta med gjennomføring av IGW i Berlin og med regiondager i 
januar. Fjellnettverket er prosjektleder og planlegger for Fjell Norges 
stand og utstillere. Stor jobb! Grundig evaluering og hovedinntrykket 
gjorde at Fjellnettverket søkte og fikk IGW også i 2020. IGW er ikke et 
mål i seg sjøl. Prosess og videreutvikling av reiseliv, lokalmat og 
opplevelser for fjellkommuner og regioner, er hovedmålet. Skape 
levende og livskraftige bygder. Styret vedtok derfor å videreføre 
arbeidet med prosjektet Mat og opplevelser i fjellomra ̊da. Det har 
som mål økt verdiskaping innenfor næringer knyttet til mat og 
opplevelser i fjellområdene. Gjennom bygging av nettverk, bidrag til 
kompetanseheving og samarbeid på tvers mellom ulike aktører og 
regioner, skal prosjektet bidra til at medlemmene i Fjellnettverket 
utvikler seg som mat- og reiselivsdestinasjon. 

Fjellkonferansen 2019 27. og 28. mai på Geilo samla engasjerte 
fjellfolk fra fjellområda til to dager med dsiksujon, inspirasjon og 
faglig påfyll. Tradisjoner og gode eksempler. Reiselivet og potensialet i 
kulturarven. Norsk tradisjon i et internasjonalt marked. 
Presentasjonene på Fjellkonferansen synliggjorde flere vellykka 
prosjekter som gir inspirasjon til videre arbeid. 

Rådsmøtet for Fjellnettverket blei gjennomført i etterkant av 
Fjellkonferansen den 28. mai med agenda: Rådsmøtesaker, samt 
godkjenning av handlingsplanen for 2019 – 2021. Styreseminaret på 
Hamar 4. og 5. april hadde lagt et godt grunnlag for arbeidsmåla i 
perioden. Fjellindeksen følges opp og det er mulig med raskere 
oppdatering bl.a. med tall og statistikk fra Telemarksforskning. 

Det er også alle grunner til å ønske nye medlemmer velkommen. Nore 
og Uvdal kommune har nå meldt seg inn. Og Trøndelag 
fylkeskommune er med for fullt fra 2019. Dette styrker Fjellnettverket 
og vårt potensial til å drive politikk til beste for våre medlemmer. 
Regionreformen er ei styrkeprøve, og Fjellnettverket følger nøye med 
for å se hva for muligheter som byr seg med tanke på å etablere 
statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i fjellregionene. 

Til høring i Kommunalkomitéen om statsbudsjettet for 2020 la 
Fjellnettverket vekt på regionale utviklingsmidler og foreslo en 
overgangsordning med øremerka midler ved overgangen til nye 
regioner/fylker. Fjellnettverket ga også høringssvar til føde- og 
barseltilbud i den offentlige helsetjenesten. Vi påpekte konsekvensene 
av lange reiseveger for de fødende. Høringssvar også til nye 
kapitalkrav for banker – som Fjellnettverket mener vil gi negative 
konsekvenser for lokale banker i distriktene. 

Jeg vil karakterisere 2019 som godt år for Fjellnettverket. Stor 
aktivitet og mange oppgaver som er gjennomført og føres videre inn i 
2020 – som vil bære preg av større regioner som våre medlemmer blir 
berørt av. 

Steinar Berthelsen, styreleder 

 

 

 
 



 

VISJON 

Levende og livskraftige fjellbygder 
 
FORMÅL 
Fjellnettverket er et politisk nettverk, som skal være pådriver for 
en politikk som sikrer at ressurser og verdier i fjellområdene gir 
grunnlag for utvikling og trivsel i fjellområdene i Norge. 
 
STRATEGIER 
- Fjellnettverket skal være en aktiv deltaker og leverandør i 
regional- og nasjonalpolitiske diskusjoner  
- Fjellnettverket skal formidle kunnskap om fjellområdene 
- Fjellnettverket skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid  
- Fjellnettverket kan iverksette egne prosjekter og tiltak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDLEMMER 

 

 

 

Fjellnettverket er en medlemsorganisasjon som i 2019 hadde følgende 

medlemmer:   

 

Fylkeskommuner: Buskerud, Hedmark, Oppland, Trøndelag og 

Telemark. 

 

Regionråd: Regionrådet for Fjellregionen, Midt-Gudbrandsdal 

regionråd, Nord-Gudbrandsdal regionråd, Lillehammerregionen, 

Regionrådet i Hallingdal, Setesdal Regionråd, Valdres Natur- og 

Kulturpark og Vest-Telemarkrådet.  

 

Kommuner: Hjartdal, Krødsherad, Nordre Land, Nore og Uvdal, 

Rollag, Tinn og Vinje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÅDET 
 

Rådet er Fjellnettverkets øverste organ.  Det er medlemmene som velger representanter med personlige 

vararepresentanter til rådet. Funksjonstida er fire år, og tilsvarer valgperioden. Oversikten viser rådet ved 

utgangen av 2019.  

 
Fylkeskommuner 
 

Buskerud fylkeskommune: Steinar Berthelsen (Ap), Iselin Haugo (H) 

Hedmark fylkeskommune: Arnfinn Nergård (Sp), Heidi Lundstedt (H) 

Oppland fylkeskommune: Even Alexander Hagen (Ap), Eivind Brenna (V) 

Telemark fylkeskommune: Jørund A. Ruud (Ap), Olav Urbø (Sp) 

Trøndelag fylkeskommune: ikke valgt 

 

Regionråd 
 
Regionrådet for Fjellregionen: Ragnhild Aashaug (Sp), Jan Refsethås, (Sp)  
 
Midt-Gudbrandsdal regionråd: Arne Fossmo (Ap), Ole Tvete Muriteigen (Sp) 
 
Nord-Gudbrandsdal regionråd: Bjarne Eiolf Holø (Sp), Jann-Erik Dalum (Ap) 

Lillehammerregionen: Hans Oddvar Høistad (Ap), Brit Kramprud Lundgård (Ap) 
 
 
Regionrådet i Hallingdal: Oddvar Grøthe (Sp), Heidi Granli (Ap) 
 
Setesdal Regionråd: Jon Rolf Næss (Ap), Steinar Kyrvestad (Ap) 
 
Valdres Natur- og Kulturpark: Kjell Berge Melbybråten (Ap), Toril Grønbrekk (Ap) 
 
Vest-Telemarkrådet: Jon Rikard Kleven (Sp), Jarand Felland (Sp) 

  

Kommuner  
 
Nore og Uvdal kommune: Eli Hovd Prestegården (Sp) 

Krødsherad kommune: Gustav Kalager (Ap) 

Nordre Land kommune: Ola Tore Dokken (Sp) 

Tinn kommune: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp) 

Rollag kommune: Dag Lislien (Sp) 

Vinje kommune: Jon Rikard Kleven (Sp) 

Hjartdal kommune: Bengt Halvard Odden (Ap) 



STYRET I FJELLNETTVERKET 
Styret er satt sammen av en representant fra hver fylkeskommune og fire representanter fra 

kommunene/regionrådene. Styreleder og nesteleder velges for en periode på to år.  

 

   

   
Steinar Berthelsen 

Styreleder 
Buskerud fylkeskommune 

Aud Hove 
Nestleder  

Oppland fylkeskommune 

Solveig Vestenfor 
Regionrådet for Hallingdal 

 
   

  
 

Ragnhild Aashaug 
Regionrådet for Fjellregionen 

Jørund A. Ruud 
Telemark fylkeskommune 

Arnfinn Nergård 
Hedmark fylkeskommune 

  
 

Sanja Pasovic 
Tinn kommune 

Kjell B. Melbybråten 
Valdres Natur- og Kulturpark 

Kristian Torve, Trøndelag 
fylkeskommune 

  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://larsegeland.com/2016/02/16/bibliotek-og-asylsokere-vi-klarer-det/&psig=AOvVaw1jxPFnxCNMJnHO025RhZg5&ust=1581411168544000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCtzPXNxucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https://hytteavisen.custompublish.com/index.php?id%3D6060399%26cat%3D49617&psig=AOvVaw0SFBGicyu5XK5v0JfiHtEX&ust=1581411013362000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCSk6jNxucCFQAAAAAdAAAAABAD


VARAMEDLEMMER TIL STYRET  
 

Varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge:  

1. Dag Lislien, Rollag kommune  

2. Bjarne Eiolf Holø, Regionrådet i Nord-

Gudbrandsdal 

3. Mari Helene Botterud, Øyer kommune  

4. Heidi Lundstedt, Hedmark fylkeskommune  

5. Liv Solveig Alfstad, Nordre Land kommune 

– har fritak fra 1.nov. 2016 

6.  Eva Markset Lia, Telemark fylkeskommune 

 

SEKRETARIAT  
 

Sekretariatet i Fjellnettverket holder til på 

Reiselivssenteret på Geilo. Det har i perioden 

bestått av:  

• Daglig leder Kari Randen  

• Elin Halland Simensen, prosjektleder for 

mat og reiseliv 

Fjellnettverket er organisert som en ytre enhet av 

Buskerud fylkeskommune. Buskerud 

fylkeskommune har det administrative ansvaret, og 

bidrar med tjenester som regnskapsføring, IKT, 

webtjenester m.m. De ansatte er tilknyttet 

utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. 

 

ADMINISTRATIV GRUPPE   

Alle medlemmene i Fjellnettverket har en 

administrativ representant som bidrar med saker 

og innstillinger som legges fram for styret. 

Kontaktene har også ansvaret for å formidle 

aktuelle problemstillinger fra Fjellnettverket inn i 

sin organisasjon.  

• Hedmark fylkeskommune, Torunn 
Kornstad  

• Telemark fylkeskommune, Heidi Jønholt  

• Buskerud fylkeskommune, Arve Magne 
Vannebo 

• Oppland fylkeskommune, Trond Carlson  

• Trøndelag fylkeskommune, Tove Gaupset 

• Valdres Natur- og Kulturpark, Jørand 
Ødegård Lunde 

• Regionrådet for Fjellregionen, Rune 
Jørgensen  

• Hallingdal regionråd, Knut Arne Gurigard  

• Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Frode 

Damstuen  

• Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, Irene 

Teige Killi 

• Lillehammerregionen, Henning 
Holmbakken 

• Regionrådet for Vest-Telemark, Anne 
Amundstveit 

• Vinje kommune, Dorthe Huitfeldt  

• Tinn kommune, Oddmund Olesrud/Jenny 

Fossum Grønn  

• Krødsherad kommune, ikke oppnevnt  

• Hjartdal kommune, Anne Bamle  

• Øyer kommune, Henning Holmbakken  

• Nordre Land kommune, Bente Øverby 

• Nore og Uvdal kommune, Målfrid Toeneiet  

• Rollag kommune,  Annette Finnerud 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



FJELLNETTVERKET SKAL VÆRE EN 

AKTIV DELTAKER OG 
LEVERANDØR I REGIONAL- 
OG NASJONALPOLITISKE 
DISKUSJONER 
 

Fjellnettverket skal engasjere seg i 

saker som er viktige for fjellområdene, 

og arbeidet i 2019  for å fremme 

fjellområdenes interesser. I løpet av 

året har Fjellnettverket arbeidet med 

ulike saker som er aktuelle for 

fjellområdene, slik som regionale 

utviklingsmidler, fjelloven, 

kapitalbeholdningskravene til lokale 

banker, reisevei for fødende og 

skattlegging av vannkraft.   

Fjelloven 

I 2018 overleverte statsallmenningsutvalget, som 

ble oppnevnt for å gjennomgå fjellova og 

statsallmenningsloven, NOU2018:11 Fjelloven. 

Styret i Fjellnettverket arbeidet grundig med 

saken, og i høringssvaret fra Fjellnettverket ble 

det lagt vekt på at for fjellbygdene er 

statsallmenningene en ressurs som bidrar til 

næringsutvikling og bosetting. Et viktig prinsipp i 

forvaltninga av statsallmenningene er at bruk og 

ressurser kommer lokalsamfunna til gode, og at 

forvaltninga av allmenningene skjer lokalt. Det 

ble i den sammenhengen vist til det det 

internasjonalt anerkjente nærhetsprinsippet. 

Mange spørsmål knyttet til forvaltningen av 

allmenningene krever ofte kunnskaper om lokale 

forhold, og bør derfor avgjøres lokalt. I 

høringssvaret støttet Fjellnettverket 

flertallsinnstillingene, der dette prinsippet var 

lagt til grunn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellnettverkets høringssvar til NOU 2018:11 

 

Endring i kapitalkrav til bankene 

I juni 2019 foreslo Finansdepartementet å endre 

kravene til kapitalbeholdning i bank. Forslaget 

innebar en tilstramming av kapitalkrav, noe som 

vil slå særlig negativt ut for mindre banker.  

Fjellnettverket mente i høringssvaret at 

finansreguleringene vil gi lavere utlånskapital for 

lokale banker, og at forslaget blir en svekkelse av 

konkurransevilkåra for disse. Fjellnettverket tok 

til orde for at dette vil bli negativt for 

næringslivet og for fjellkommunene i Norge, og 

ba regjeringen revurdere forslaget.  

Fjellnettverkets høringssvar til 

Finansdepartementet om kapitalbeholdning-i-

bank 

  

http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/H%c3%b8ringer%20og%20innspill/H%c3%b8yringsvar%20NOU%20201811%20ny%20fjellov.pdf
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Kapitalbeholdning-i-bank/
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Kapitalbeholdning-i-bank/
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Kapitalbeholdning-i-bank/


Føde- og barseltilbudet i distrikta 
I oktober møtte styreleder Steinar Berthelsen og 
daglig leder Kari Randen i Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget for å snakke om 
føde- og barselstilbudet. Bakgrunnen var to ulike 
representantforslag om føde- og barselstilbudet i 
den offentlige helsetjenesten. 

For Fjellnettverket er et trygt og sikkert 
fødetilbud en svært viktig sak. Lange avstander, 
vanskelige føreforhold og varierende beredskap 
både innenfor jordmortjeneste og ambulanse er 
faktorer som kan påvirke opplevelsen av 
trygghet. Fjellnettverket støttet derfor 
representantforslaget om en offentlig utredning 
(NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet 
i den offentlige helsetjenesten. Fjellnettverket ba 
om at utredningen særlig skulle fokusere på: 

• Konsekvensen av lang reisevei, og risikoen 
dette medfører for mors komplikasjoner 

• Konsekvensen av kortere liggetid etter 
fødsel for de som bor et stykke unna 
fødeinstitusjonen 

• Kartlegging av følgetjenester med jordmor 
og tydeligere krav om at dette må på plass 
i alle kommuner 

• Kapasitet i barselomsorgen og 
rekruttering av jordmødre der små 
stillingsprosenter gjør det vanskeligere å 
ha god nok kapasitet i barselomsorgen 

• God nok informasjon til fødende om 
retten til tidlig innleggelse ved risikofødsel 

Fjellnettverkets innspill til Helse og 
omsorgskommiteen om føde- og barseltilbudet i 
den offentlige helsetjenesten 

 

Leveringsplikt på bredbånd 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i 

september fram forslag om leveringsplikt på 

bredbånd. Fjellnettverket stilte seg positive til 

forslaget, og viste til at dekningen er god i 

områder hvor det har vært kommersielt 

lønnsomt å bygge ut bredbånd, mens dekningen 

er svært dårlig i spredtbygde strøk.  

Fjellnettverket advarte mot konsekvensen av et 

digitalt skille i dagens Norge. Dette fordi 

høyhastighets bredbånd er svært viktig for en 

rekke ulike samfunnsområder, og for 

enkeltmennesket. Det handler om livskvalitet for 

innbyggere, mulighet for god utdanning og til å 

delta i demokratiske prosesser. Innenfor 

næringslivet er bredbånd viktig både for å få til 

lønnsomhet og innovasjon, men også for 

arbeidstakernes mulighet til fleksibel 

arbeidshverdag og å skape sine egne 

arbeidsplasser.  

Digitaliseringen i offentlig sektor er et 

satsingsområde for regjeringen. Dersom dette 

skal gi like tilbud til hele landet, krever det at 

innbyggerne har tilgang på godt bredbånd. 

Fjellnettverket mente at de foreslåtte 

minimumshastighetene fra departementet (10/1, 

20/2 og 20/5 Mbps) vil gi for liten margin til å 

kunne dekke både nåværende og fremtidige 

behov, og at kravet til minimumshastighet bør 

økes. 

Høringsvar fra Fjellnettverket om endringer i 

ekomloven og ekomforskriften med forslag om 

lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og 

tydeligere krav til entydig identifisering av 

sluttbrukere - regjeringen.no 

 

 

Regionale utviklingsmidler 

I forbindelse med behandling av forslag til 

statsbudsjett tok Fjellnettverket opp 

distriktsutvikling og regionale utviklingsmidler 

på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

Fjellnettverket mente at regionale 

utviklingsmidler til fylkeskommunene er 

nødvendig for å styrke mulighetene for 

etablering, innovasjon og omstilling, og en 

økning vil styrke næringsgrunnlaget og bosetting 

i distriktene. I forslaget til statsbudsjett var 

distriktsutviklingsmidlene tatt inn i 

rammetilskuddet til fylkeskommunene, og 

Fjellnettverket ba om at disse midlene heller blir 

øremerket i en overgangsperiode.  

Fjellnettverkets uttalelse til regionale 

utviklingsmidler i statsbudsjettet for 2020 

 

  

http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Fodetilbud-og-reisetid-for-fodende/
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Fodetilbud-og-reisetid-for-fodende/
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Fodetilbud-og-reisetid-for-fodende/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-om-lovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/?uid=9b808d5b-a660-4ff8-a44f-9bce09045625
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-om-lovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/?uid=9b808d5b-a660-4ff8-a44f-9bce09045625
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-om-lovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/?uid=9b808d5b-a660-4ff8-a44f-9bce09045625
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-om-lovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/?uid=9b808d5b-a660-4ff8-a44f-9bce09045625
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-om-lovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/?uid=9b808d5b-a660-4ff8-a44f-9bce09045625
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Statsbudsjettet-2020/
http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Nyheter1/Statsbudsjettet-2020/


Skattlegging av vannkraft 

I slutten av september ble forslaget fra 

ekspertutvalget som skulle vurdere beskatningen 

for vannkraft sendt ut på høring. I NOU 2019:16 

foreslår utvalget å skjerpe grunnrenteskatten til 

staten. Samtidig foreslås det at de 

konsesjonsbaserte ordningene konsesjonskraft og 

konsesjonsavgifter til kommunene avvikles, og at 

kommunenes inntekter fra eiendomsskatten 

dermed reduseres vesentlig. Fjellnettverket 

mente at kommuner som har avgitt 

naturressurser til vannkraft, fortsatt skal ha en 

rimelig inntekt av verdiskapingen. Forslaget om 

omfordeling av inntekter fra kommunene til 

staten, er et brudd på samfunnskontrakten som 

ligger til grunn for konsesjoner for utbygging. 

Fjellnettverket var svært uenig i forslaget og 

konkluderte med at:  

 

• Utvalgets forslag om å avvikle de 

kommunale ordningene med  

konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må 

avvises 

• Utvalgets forslag om endret 

verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt 

på vannkraft må avvises 

• Utvalgets forslag om å skjerpe 

grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede 

investeringer og bør avvises 

• Kommunene der elver og vann, magasiner 

og kraftverk ligger må få en rimelig andel i 

den verdiøkningen som er i ferd med å 

komme på vannkraft 

 

 

 

 

 



FJELLNETTVERKET SKAL 

FORMIDLE KUNNSKAP OM 
FJELLOMRÅDENE 
 

Kunnskap om utfordringer og 

muligheter i fjellbygdene er en 

forutsetning for god politikk. I tett 

samarbeid med fagmiljøer og andre 

organisasjoner skal Fjellnettverket 

bidra til økt kjennskap om utviklingen i 

fjellbygdene 

 

 

Samarbeidspartnere 
Fjellnettverket har samarbeidsavtaler med Fjell-

Forsk-Nett og Norges Fjellstyresamband, i tillegg 

til et tett samarbeid med Utmarkskommunenes 

sammenslutning, USS. Fjellnettverket har også i 

2019 arbeidet for å få til et tettere samarbeid med 

Den Norske Turistforening.  

Forskning  
I samarbeid med Fjell-Forsk-Nett ble det i 2017 

startet et utviklingsarbeid for å lage en felles 

indeks for fjellkommuner. For å utarbeide 

indeksen tar forskerne i bruk eksisterende 

statistikk og sammenstiller denne. Indeksen viser 

blant annet oversikt over næringsutvikling, 

sysselsetting og livskvalitet i fjellområdene.   

Målet er at fjellindeksen skal bidra i arbeidet med 

å sette fjellområdene på dagsorden, og gi et 

grunnlag for videre kunnskapsutvikling. Første 

utgave av indeksen ble ferdigstilt i 2018. Det ble i 

2019 startet et arbeid med å videreutvikle 

indeksen til et digitalt verktøy. 

Konferanser og fagdager  
26.-28. januar arrangerte Fjellnettverket 

studietur til Berlin Internationale Grüne Woche 

for deltakere fra ulike regioner. Delegasjonen fra 

fjellområdene deltok på et fagseminar, besøkte 

Fjell Norge sin stand på messen, og deltok på 

seminar på den norske ambassaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Hallingdal regionråd og 

Buskerud fylkeskommune ble årets 

Fjellkonferanse og rådsmøte holdt på Geilo 26.-

27. mai. Tema for konferansen var fjellpolitikk og 

utvikling av fjellområdene, med sørlig vekt på 

lokal matproduksjon og reiseliv På konferansen 

var det politisk debatt, der blant annet 

statssekretær Anne Karin Olli deltok for å legge 

fram regjeringens distriktspolitikk. Det var 

mange eksempler fra virksomheter i 

fjellområdene. James Rebanks sauebonde og 

forfatter fra England, og en presentasjon av 

fjellpolitikk i Europa, ga et internasjonalt 

perspektiv på arbeidet med fjellområdene 

Konferansen ble evaluert i ettertid og fikk svært 

gode tilbakemeldinger.  

I samråd med fylkesmenn og fylkeskommuner 

ble det valgt ut deltakere som skulle representere 

Fjell Norge på Internationale Grüne Woche i 

2020. De som skal delta hadde en samling på 

Røros i oktober, der de blant annet arbeidet med 

et felles grunnlag for arbeid med mat og reiseliv i 

fjellområdene.  

 
     



FJELLNETTVERKET SKAL  
DELTA AKTIVT I 
INTERNASJONALT SAMARBEID 
 
Fjellnettverket samarbeider med 

Euromontana, samt via andre 

internasjonale og europeiske 

organisasjoner. I dette samarbeidet vil 

vi påvirke politikk og virkemidler som i 

stadig økende grad blir utviklet på de 

internasjonale arenaene.  

Gjennom samarbeid med den europeiske 

organisasjonen Euromontana har Fjellnettverket et 

bredt samarbeid ut mot Europa. Fjellnettverket 

koordinerer fellessaker, og har løpende kontakt 

med styremedlemmene i Euromontana og de 

administrative følgerepresentantene. De norske 

styremedlemmene i Euromontana har siden 2013 

hatt observatørstatus i styremøtene i 

Fjellnettverket. Dette for å sikre god kontinuitet og 

sammenheng i arbeidet mellom Fjellnettverket og 

Euromontana. 

 

I Euromontana er det fokusert på å representere 

fjellsamfunn gjennom regelmessig kontakt med  

 

 

 

 

 

 

 

 

europeiske institusjoner, regjeringer og  

tverrnasjonale organisasjoner som driver med 

forvaltning av fjellområdene.  

 

I 2019 ble det arrangert styremøte for 

Euromontana på Røros. Hedmark fylkeskommune 

sto for gjennomføringa, og fikk i tillegg 

finansiering fra Østlandsforskning og Buskerud 

fylkeskommune.  

 

I 2019 var Steinar Berthelsen fra Buskerud 

fylkeskommune, Arnfinn Nergård fra Hedmark 

fylkeskommune og Tor Arnesen, Østlandsforskning, 

styrerepresentanter i Euromontana.   

 

 

Styret i Euromontana på besøk på Spellmovollen i Os.



FJELLNETTVERKET KAN IVERKSETTE  
EGNE PROSJEKTER  
OG TILTAK  
 

 

Fjellnettverket har i 2019 hatt ett 

hovedprosjekt: Å styrke arbeid med 

mat og opplevelser i fjellområdene. 

Kokker, lærlinger, produsenter og 

reiselivsbedrifter fra fem fylker 

representerte Fjell Norge på en av 

verdens største matmesser i Berlin.   

I 2019 fikk Fjell-Norge for andre år på rad delta 

som en av de tre regionene som representerer 

Norge på Internationale Grüne Woche i Berlin.  

Fjellnettverket fortsatte å ha prosjektlederansvaret 

for dette arbeidet.  

Norges deltakelse på messen i Berlin er ett av to 

store nasjonale omdømmeprosjekt for mat og 

landbruksdepartementet; Matstreif nasjonalt og 

Internationale Grüne Woche internasjonalt. Den 

norske deltakelsen var en fellesstand med lokalmat- 

og reiselivsbedrifter fra Trøndelag, Nord-Norge og 

Fjell-Norge. 

Prosjektet har to hovedaktiviteter: For det første, 

nettverksbygging og kompetanse, for det andre 

internasjonalt samarbeid. 

Det er satt ned en arbeidsgruppe og en 

styringsgruppe for arbeidet.  Fylkesmenn og 

fylkeskommuner har også bidratt som en faglig 

ressursgruppe.  

Styringsgruppen hatt følgende medlemmer:  

Steinar Berthelsen, leder (Buskerud 

fylkeskommune/ Fjellnettverket) 

Aud Hove (Oppland fylkeskommune/ 

Fjellnettverket) 

Otto Galleberg (Fylkesmannen i Buskerud) 

Christian Hedløv Engh (Innovasjon Norge, 

Oppland og Hedmark) 

Trond Carlson (Oppland fylkeskommune) 

Kari Randen (Fjellnettverket) 

 

 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

Arve Vannebo (Buskerud fylkeskommune) 

Stine Lunde (Innovasjon Norge, Buskerud, Vestfold 

og Telemark) 

Guri Grønolen (Fylkesmannen i Oppland)  

Turid Windjusveen Olsen (Fylkesmannen i 

Hedmark) 

Marit Evanger (Rørosmat) 

Anette Svastuen, Ellen Sørumsgård Syse overtok 

Anettes plass i arbeidsgruppa i oktober 2018 

(Gudbrandsdalsmat). 

Kjellaug Øverås (Fylkesmannen i Aust- og Vest 

Agder) 

Lene Hovi (Valdres Natur- og kulturpark, 

presseansvarlig) 

Henning Wangsnes (Valdres natur- og kulturpark, 

markedsansvarlig) 

Hans Brimi, Brimi Sæter (matansvarlig) 

 

Innovasjon Norge, fylkeskommunene og 

fylkesmennene i Aust-Agder, Telemark, Buskerud, 

Oppland og Hedmark har vært med på arbeidet og 

bidratt med finansiering. I tillegg var en rekke 

lokalmatprodusenter, reiselivsaktører og kokker 

med for å representere og stå på stand for Fjell-

Norge. 

Styret i Fjellnettverket har også i 2019 arbeidet med 

videreføring av satsinga på mat og reiseliv. Det er 

utarbeidet et felles prosjekt for fjellområdene som 

skal være med å bidra til å styrke mat- og 

reiselivsnæringene i fjellbygdene. Prosjektet har 

ulike delprosjekt, og Buskerud, Hedmark og 

Telemark fylkeskommuner har gitt finansiering til 

arbeidet.  

I 2019 fikk Fjell- Norge beskjed om at regionen 

også får delta en tredje gang på Grüne Woche i 

2020. 
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