
  

 

 

ÅRSMELDING 2014-2015 
 

 

 

 

  



 

 

  



3 

 

INNHOLD 

 

STYRELEDER HAR ORDET ....................................... 3 

ORGANISERING ..................................................... 4 

Rådet 2012-2016 .............................................. 4 

Styret 2012-2016 .............................................. 5 

Varamedlemmer til styret ................................ 6 

Administrativ gruppe ........................................ 6 

Sekretariat ........................................................ 6 

 

AKTIV DELTEKER OG LEVERANDØR I 

REGIONALPOLITISKE SAKER .................................. 7 

Differensiert arbeidsgiveravgift.  ...................... 7 

Verdiskaping og næringsutvikling  .................... 7 

Kompetanse ...................................................... 8 

Mat og Landbruk ............................................... 8 

Reiseliv .............................................................. 9 

infrastruktur...................................................... 9 

Tilflytting og bosetting ...................................... 9 

Kommunereformen .......................................... 9 

 

INTERNASJONALT SAMARBEID ........................... 10 

Euromontana .................................................. 10 

Prosjektutvikling ............................................. 10 

Etablere kontakt med internasjonale 

samarbeidspartnere ....................................... 11 

 

FORMIDLE KUNNSKAP OM FJELLOMRÅDENE ..... 12 

Nettverk .......................................................... 12 

Konferanser og temamøter ............................ 13 

Forskning ........................................................ 14 

Kommunikasjon og profilering........................ 15 

 

EGNE PROSJEKT OG TILTAK ................................. 17 

Fjellsatsinga «mat og opplevelser i fjellområda»

 ........................................................................ 17 

Fast sekretariat ........................................... 18 

  

 

 

 

 

STYRELEDER HAR ORDET 

 

Fjellnettverket har sendt en 
rekke høringer og innspill i 
løpet av 2014-15; 
 
 Sektorunntakene i 

forbindelse med 
differensiert 
arbeidsgiveravgift. 

 Forenkling av 

utmarksforvaltningen 

 Ny postlov og postforskrift 

 Etablering av NIBIO 

 Kommunereformen 

Oppstart av prosjektet «mat og opplevelser i 

fjellområda», ble sterkt markert både nasjonalt og 

internasjonalt gjennom Fjellkonferansen og 

deltakelse med en delegasjon i Bilbao høsten 

2014.  Vi er aktivt med i referansegruppa for hele 

prosjektet, og gleder oss også til neste 

satsingsområde som er hytter og fritidsboliger. Vi 

er spesielt glade for det gode samarbeidet vi har 

etablert med det nyetablerte «fjell-forsk-nett». 

Fjellregionsamarbeidet endret i løpet av perioden 

navn til Fjellnettverket. En driftig elev fra 

videregående skole utformet vår nye logo. Dette 

blir etter hvert synlig på web, facebook og 

korrespondanse fra oss.   

Rådsmøtet 2015 vil markere slutten på prosessen 

rundt etablering av fjellnettverket med fast 

sekretariat. Bakgrunnen for prosessen var å sikre 

en organisering og styring som gir effektivitet og 

kontinuitet i arbeidet, og som gir rom for å bygge 

opp kompetansen i samarbeidet. Styret har vektet 

kriterier og brukt KS konsulent som rådgiver i 

saken. 

Fjellnettverket hadde i 2014 medlemmer fra 4 

fylkeskommuner, 5 regionråd og etter nyttår 5 

kommuner. Vi ønsker Øyer kommune velkommen i 

samarbeidet. 

Jeg vil til slutt takke sekretariatet, våre medlemmer 

og andre samarbeidspartnere for godt samarbeid i 

2014-15. 

Gro Lundby, Styreleder 
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ORGANISERING 

RÅDET 2012-2016 

Rådet er Fjellnettverkets øverste organ.  Medlemmene velger representanter med personlige 

vararepresentanter til Rådet. Funksjonstida er 4 år og tilsvarer valgperioden. Midt- Gudbrandsdal 

regionråd ble medlem fra 1. juni 2013. Øyer kommune ble medlem fra 1.1.15. Sogn- og Fjordane gikk 

ut av medlemskapet f.o.m. 1.1.14.  

FYLKER REGIONRÅD KOMMUNER 
Buskerud fylkeskommune 
Tor Grøthe (FRP) 

Fjellregionen Hedmark/Sør-
Trøndelag 

Krødsherad kommune 
Olav Skinnes (Bygdelista) 

Solveig Hartveit Markegård (Krf) - vara Svein Borkhus (Ap) Per Kristensen (H) (vara) 
Steinar Berthelsen (Ap) Ragnhild Aashaug (sp) - vara  
Nancy Amundsen(Ap) – vara Egil Eide (Sp) Hjartdal kommune 
 Hans Vintervold (Ap) - vara Sven Tore Løkslid (Ap) 

Hedmark Fylkeskommune  Vara ikkje oppnemnd 
Dag Rønning (Sp) Hallingdal  
Heidi Lundstedt – vara (H) Ivar Brevik (Sp) Rollag kommune 
Terje Hoffstad (Ap)  Tony Kjøl (H) - vara Dag Lislien (Sp) 
May-Liss Sæterdalen (Ap)- vara Oddvar Grøthe (Sp) Per Torstein Hellumbråten(H)-vara 
 Tor Egil Buøen (Bygdeliste) - vara  
Oppland Fylkeskommune   Tinn kommune  
Gro Lundby (Ap) 
Alexander Hagen(Ap)– vara 

Regionrådet for Nord-
Gudbrandsdal 

Steinar Bergsland (H) 
Birger Hovden (Ap) – vara 

Eivind Brenna (V) Bengt Fasteraune (Sp)  
Jørand Ødegård Lunde (H) – vara Hanne Alstrup Velure (H) – vara Vinje kommune 

 Bjarne Eiolf Holø (Sp) Arne Vinje (Sv) 
Telemark fylkeskommune Anne-Lise Marstein (Ap) – vara Jon Rikard Kleven (Sp) – vara 

Jørund A. Ruud (Ap) 
Beate Marie Dahl Eide (Sp) - vara 

 
Regionrådet for Midt- Øyer kommune 

Thorleif Vikre (Frp) 
Gunn Marit Helgesen (H) - vara 

Gudbrandsdal 
Erik Odlo (Sp) 

Mari Botterud (H)  
Håvard Granskogen (Sp)- vara 

 Olav Røssum (Sp)-vara  
 Ole Tvete Muriteigen (Sp)  
 Reidar Stangenes (Ap) - vara  
   

 Valdres Natur- og kulturpark  

 Torill Grønbrekk (Ap)  

 Inger Torun Klosbøle (Ap) – vara  

 Kjell Berge Melbybråten (Ap)  

 Kåre Helland (Sp)-vara  
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STYRET 2012-2016 

 

Styret i FRS er satt sammen av en representant fra hver fylkeskommune, to representanter fra 

kommunene og to fra kommuneregionene, med personlige varamedlemmer.  Styreleder og 

nesteleder velges for en periode på 2 år. Styret har ansvar for den daglige ledelsen av FRS.  

 

 

Gro Lundby 
Styreleder 
Oppland fylkeskommune 
 

Arne Vinje 
Nestleder 
Vinje kommune 

Kjell Berge Melbybråten 
Valdres- natur- og kulturpark 

 

 

 

Svein Borkhus 

Fjellregionen Hedmark/Sør-

Trøndelag 

 

 

Tor Grøthe 

Buskerud fylkeskommune 

 

Dag Lislien 

Rollag kommune 

 

 

Jørund A. Ruud 

Telemark fylkeskommune 

Dag Rønning 

Hedmark Fylkeskommune 
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VARAMEDLEMMER TIL STYRET 

 

Buskerud Fylkeskommune  

Solveig Hartveit Markegård (Krf) 

 

Hedmark Fylkeskommune  

Terje Hoffstad (Ap) 

 

Oppland Fylkeskommune  

Alexander Hagen (Ap) overtar for Kjetil 

Lundemoen (Ap) 

 

Telemark Fylkeskommune  

Beate Marie Dahl Eide (Sp) 

 

Fjellregionen  

Bengt Fasteraune (Sp) 

 

Valdres Natur- og kulturpark  

Ivar Breivik (Sp) 

 

Rollag Kommune  

Steinar Bergsland (H) 

 

Vinje Kommune  

Sven Tore Løkslid (Ap) 

På rådsmøtet i 2014, ble vedtektene endret 

med overgang til prioritert varamannsliste og 

ikke personlig vara. Dette blir implementert 

fra valget i 2016. 

 

 

 

 

 

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 er satt 

sammen av en representant for hver av 

medlemmene som er representert i styret og 

fungerer som et felles sekretariat i tillegg til 

hovedsekretariatet. Sekretariatet leder 

gruppa. 

Administrativ gruppe har hatt 4 møter i 

22014/15. Møtene gjennomføres av praktiske 

årsaker stort sett i Oslo. Administrativ gruppe 

har møtt på styremøtene. 

 Torunn Kornstad, Hedmark 

fylkeskommune 

 Thrond Kjellevold, Telemark 

fylkeskommune 

 Tore Gilhuus, Buskerud Fylkeskommune 

 Ola Idar Løkken, Oppland Fylkeskommune 

 Dorthe Huitfeldt, Vinje Kommune 

 Marit Blomlie, Valdres Natur- og 

kulturpark 

 Rune Jørgensen, Fjellregionen i 

Hedmark/Sør-Trøndelag 

 Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen. 

 

SEKRETARIAT 

Sekretariatet har for tiden lokalisering hos 

Oppland Fylkeskommune og består av 

 Monica Eriksson, Sekretariatsleder 100 % 

 Ingvild Elise Ihle, Rådgiver 100 % 

I tillegg bidrar fylkeskommunen med andre 

tjenester slik som regnskapsføring, trykking, 

IKT-tjenester m.m. De ansatte er tilknyttet 

regionalenheten i Oppland Fylkeskommune, 

men jobber 100 % med Fjellnettverket.
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AKTIV DELTAKER OG LEVERANDØR I REGIONALPOLITISKE SAKER 

DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT. 

I september 2014 sendte vi innspill i 

forbindelse med sektorunntakene i 

differensiert arbeidsgiveravgift. Vi registrerte 

at regjeringen klarte å begrense omfanget av 

sektorunntaket innenfor transport, fra det som 

tidligere var varslet, men vi var bekymret for 

konsekvensene dette vil få for aktører som ble 

berørt av sektorunntaket.  Vi bestilte derfor en 

beregning av Østlandsforskning for å få 

konkrete eksempel på hvilke bedrifter og i 

hvilket omfang de ble rammet av 

sektorunntaket.  

 

BEDRIFTER I FJELLOMRÅDA MED ØKT 
ARBEIDSGIVERAVGIFT, FORDELT PÅ FYLKE (ØF, sep 
2014). Beregnet på grunnlag av regnskapstall fra 
Brønnøysundregistrene fra 2013. 

Fylke 

Sum 
avgiftsøkning(i 

1000 kr) for 
bedrifter som får 

avgiftsøkning 

Antall 
bedrifter 
med 
økning 

Oppland                 22601                 28  

Sogn og Fjordane                  15 430              5  

Hedmark                    4 231              6  

Møre og Romsdal                    1 358              3  

Aust-Agder                    1 101              1  

Rogaland                       675              2  

Sør-Trøndelag                       512              2  

Hordaland                       309              1  

Nord-Trøndelag                         20              1  

SUM                  46 237             49  

 

 

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 2013 og 2014. Satsinga skal 

etter planen vare i fem år. Oppland 

Fylkeskommune er gitt forvaltninga av midlene.  

Fjellnettverket deltar i referansegruppa for 

fjellsatsinga, gjennomførte i 2014/15 ett møte i 

september 2014 og ett i januar 2015. Fra FRS 

deltar: 

 Arne Vinje, Vinje kommune, nestleder FRS 

 Knut Arne Gurigard, Regionrådet for 

Hallingdal, administrativ gruppe 

 Monica Eriksson, sekretariatet FRS 

 

Referatene fra møtene legges på 

fjellnettverket.no 

 

Fjellnettverket leverte tre prosjektskisser til 

satsinga i 2013.  

 Mat og opplevelser i fjellområda 

 Hyttefolk som ressurs/framtidige 

innbyggere 

 Bedre tilrettelegging for at flyktninger og 

innvandrere skal kunne drive 

næringsutvikling i fjellområda 

Så langt har vi levert søknad og fått 

prosjektmidler til deler av den første søknaden. 

Mer om dette under egne prosjekter og tiltak.  

Mer om prosjektet mat og opplevelser finner 

dere side 17 



8 

 

KOMPETANSE 

NATURBRUKSUTDANNING I 

FJELLOMRÅDENE 

Det har i lang tid blitt jobbet for en felles 

fjellfagskole. Målet med fjellfagskolen skulle 

være å styrke utdanningstilbudet med fokus på 

landbruket i fjellområdene. Det siste året har 

Fjellnettverket jobbet opp mot opprettelsen av 

NUGF (Nasjonalt utvalg for grønn 

fagskoleutdanning).  Utvalget ble opprettet 12. 

januar 2015 og skal se videre på tilbudet 

innenfor landbruk og utvikle dagens tilbud. 

Styret består nå av tre representanter fra 

næringen og tre representanter fra fagskolene. 

Ingen representerer fjellområdene.  

I desember 2014 avla nasjonalt utvalg for 

fagskolene i Norge sin utredning. Det nasjonale 

utvalget konkluderer med at fagskolene fyller 

et tilbud som er viktig å ivareta, men at det er 

utfordringer knyttet til finansiering, 

organisering og omdømme. Flere 

fylkeskommuner er aktive i arbeidet med sine 

egne fagskoler og søker samarbeid med andre.  

 

MAT OG LANDBRUK 

 

FORENKLING AV 

UTMARKSFORVALTNINGEN 

I desember 2014 kom fagrapporten om 

forenkling av utmarksforvaltningen med 

høringsfrist 28. februar 2015. Rapporten 

understreket behovet for samordning og 

anbefalte i hovedsak tolv konkrete tiltak. 

Rovviltforvaltningen, forvaltningsmodellen og 

motorferdsel i utmark var holdt utenfor 

rapporten. Fjellnettverket samarbeidet tett 

med Norges fjellstyresamband og 

Utmarkskommunenes sammenslutning i denne 

saken. Høringsuttalelser fra KS og andre 

fylkeskommuner ble gjennomgått. 25. februar 

leverte Fjellnettverket sin høringsuttalelse til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

LANDBRUKSOPPGJØRET M.M. 

Våren 2014 leverte Fjellnettverket innspill til 

jordbruksoppgjøret til Landbruks- og 

matdepartementet. Innspillet var tydelig på 

fjellandbrukets betydning for økt 

matproduksjon og bidraget til høy kvalitet og 

særegent innhold i matvarene.  Fjellnettverket 

var også tydelige på den store andelen av 

sysselsatte i fjellområdene som er tilknyttet 

primærnæringen, samt viktigheten av satsing 

på kompetanse og rekruttering.  

Når det gjelder oppfølging av endringer og 

tilpasninger i plan- og bygningsloven ble dette 

et sentralt punkt under utmarksrapporten. Der 

ligger forslaget om en helhetlig gjennomgang 

av lovverket. Fjellnettverket poengterte også 

dette i høringsuttalelsen.  

Det har foregått kontinuerlig arbeid med å 

styrke fjellandbruket og hvordan fjellandbruket 

kan bidra til økningen i matproduksjonen som 

regjering og Stortinget har vedtatt å kjempe 

for. Fjellnettverket har vært i løpende kontakt 

med Landbruks- og matdepartementet 

gjennom innspill og bl.a. departementets 

deltakelse på Fjellkonferansen på Norefjell i 

november. Også i forbindelse med Bioforsk og 

omstruktureringen til NIBIO har Fjellnettverket 

bidratt og vært synlige opp mot 

departementet. Og ikke minst i prosjektet 

«Mat og opplevelser i fjellområdene» hvor 

fjellandbruket og lokalmat har hovedfokus.  Se 

mer om prosjektet under egne prosjekt og 

tiltak.  

 

 

 

http://www.oppland.no/Documents/Fjellregion/2015/H%c3%b8ringssvarFNV.pdf
../../Høringer%20og%20innspill/Jordbruksoppgjøret/Innspill%20jordbruksoppgjøret%202014.pdf
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REISELIV 

Stortinget varslet i mars 2015 at en ny 

Stortingsmelding om reiseliv skal presenteres 

våren 2016. Dette er derfor hovedtema på 

debatten under rådsmøtet til Fjellnettverket i 

juni 2015. Drøftingen på rådsmøtet blir 

grunnlaget for Fjellnettverkets innspill til 

meldingen.  

Fjellnettverket har fulgt med på hva som skjer 

rundt organiseringen av landsdelselsselskap for 

Fjell-Norge, men har ikke gjennomført 

konkrete tiltak.  Arbeidet pågår, men foreløpig 

er resultatet uklart. 

Våren 2015, ble fjellet som fritidsarena lagt 

som overordnet strategi for KMD-satsinga 

«verdiskaping og næringsutvikling i 

fjellområda», og temaet hytter/fritidsbolig ble 

valgt som neste satsingsområda. FNV vil i løpet 

av våren vurdere om vi skal sende 

prosjektsøknad på tidligere innlevert skisse 

«hyttefolket som ressurs/fremtidige 

innbyggere» eller om vi skal søke å få en 

koordinerende rolle for fjellsatsinga generelt. 

Søknadsfristen er satt til august.  

 

INFRASTRUKTUR 

Infrastruktur både i form av samferdsel, 

kommunikasjon og beredskap  er viktig for 

fjellområda. Innenfor beredskap ønsker vi 

fokus på beredskap – responstid på helikopter, 

brann og politi. Vi vil jobbe for normert 

reaksjonstid for ambulansehelikopter i 

fjellområdene.  

NY POSTLOV OG NY POSTFORSKRIFT 

FNV sendte innspill til høringen om innføring av 

ny postlov og ny postforskrift i februar 2015. Vi 

støttet Hallingdal sin uttalelse som gav en 

tydelig beskrivelse av konsekvensene for 

fjellområdene. Styret bad om at distriktenes 

behov for likeverdige posttjenester blir 

ivaretatt, og at den foreslåtte postlova med 

forskrift ikke gjennomføres.  

 

TILFLYTTING OG BOSETTING 

Ingen konkrete tiltak i 2014-15. Tidligere 

innlevert skisse, følges opp dersom temaet blir 

prioritert i satsinga.  

KOMMUNEREFORMEN 

FNV har fulgt utviklingen av 

kommunereformen og sendte innspill i februar 

2015. 

 

Det er knyttet spesielle utfordringer til 

sammenslåing av kommuner i fjellområdene, 

der strukturen, problemstillingene og de 

politiske temaene skiller seg vesentlig fra 

kommunene i mer sentrale områder. 

 Fjellkommunenes særtrekk med store 

arealer, store geografiske avstander og lave 

befolkningstall og behov for særskilt 

kompetanse gir spesielle utfordringer i 

kommunereformen. 

 Kommunereformen bør vurderes ut i fra 

hvilke løsninger som vil gi det beste grunnlaget 

for tjenesteyting til innbyggerne og 

lokaldemokratiet.  Vi mener at storbymodellen 

utfordrer tjenester og utvikling i resten av 

fylkene, og at «restproblematikken» bør tas på 

alvor.  

Kommuner med store utmarksarealer vil med 

en mer samordnet og helhetlig politikk kunne 

bidra til å utløse utvikling, gründerånd og 

entreprenørskap i fjellområda. Fjellnettverket 

støtter også Norges Fjellstyresambands tidligere 

uttalelse til kommunereformen.  

Med dette og nærmere utdyping i vedlagte 

notat, ber Fjellnettverket regjeringen om å 

vurdere fjellkommunenes plass i 

kommunereformen.  

 

http://www.oppland.no/Documents/Fjellregion/2015/Uttalelse%20ny%20postlov%20og%20postforskrift,%20Fjellnettverket.pdf
http://www.oppland.no/Documents/Fjellregion/2015/Innspill%20fra%20FNV%20-%20kommunereform.pdf
http://www.oppland.no/Documents/Fjellregion/2015/Innspill%20fra%20FNV%20-%20kommunereform.pdf
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INTERNASJONALT SAMARBEID 

EUROMONTANA 

I 2013 vedtok styret å sikre god kontinuitet og 

sammenheng i arbeidet mellom Fjellnettverket 

og Euromontana ved å gi de norske 

styremedlemmene i Euromontana 

observatørstatus på styremøtene i 

Fjellnettverket.  Representantene er: 

 Jon Andreas Kolderup, Buskerud 

Fylkeskommune (til venstre) 

 Eivind Brenna, Oppland Fylkeskommune 

(til høyre) 

 Åshild Johanne Høivik Kjelsnes (miden) 

 

Foto 1 Norske styrerepresentanter i Euromontana. 

Euromontanas årskonferanse gikk av stabelen i 

Bilbao i Spania, med tittelen» a mountain of 

opportunities». 

Fjellnettverket bruker noe tidsressurser på å 

koordinere fellessaker og har løpende kontakt 

med styremedlemmene i Euromontana og de 

administrative følgerepresentantene.  

TRANINEE I EUROMONTANA 

Styremedlemmene i Euromontana har spilt inn 

til FNV at Norge bør ha en trainee i 

Euromontana. FNV sendte forespørsel til 

medlemmene i Euromontana og vil koordinere 

et felles møte med de som viste interesse så 

snart tidspunktet for dette er riktig. 

PROSJEKTUTVIKLING 

FNV skal være pådriver for å utvikle nye felles 

prosjekt for fjellområda – innenfor aktuelle 

internasjonale programområder 

MOUNTAGRINNETT – HORIZON 2020 

Vi har registrert oss som «associated partner» i 

prosjektet som Euromontana har søkt midler 

gjennom horizon 2020. Hovedpartner i Norge 

er Bioforsk. Euromontana fikk ikke midler i 

første runde, men har lagt inn ny søknad som 

har frist i juni 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives and activities of the project:  

The main goals of MOUNTAGRINNET are to 

accelerate the valorization of research and 

uptake of innovative practices in mountain 

farming and food systems in order to 

simultaneously improve competitiveness and 

sustainability and to facilitate greater 

integration of the needs and aspirations of 

mountain farming systems in the research and 

innovation agenda and in rural development 

policy innovation measures. 

To achieve to do so, MOUNTAGRINNET is going: 

 To create a network enabling all actors 
involved in mountain farming systems 
to jointly communicate, exchange 
information and elaborate a list of the 
most essential innovation needs, 
themes and priorities to improve the 
productivity and sustainability of 
mountain farming.  

 To collect information on ground-
breaking innovations regarding 
mountain farming practices both 
from research projects undertaken 
all over Europe and from the 
identification of innovative 
practices stemming from mountain 
farmers ideas on the ground. 
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 To produce readily accessible and 
understandable forms of research-
based and field-based information 
relevant to each target group (farmers, 
farmers associations, researchers, 
advisors, organisations in charge of 
transferability). 

 To capitalize, disseminate and 
propagate both research-based and 
field-based information through 
efficient networking and 
communication. 

 To list and prioritize further issues of 
interest for innovation in the field of 
mountain farming in order to 
contribute to the work of the European 
Innovation Partnership on agricultural 
productivity and sustainability (EIP 
AGRI). 

MOUNTAGRINNET will thus close the gap 

between research and innovation by creating a 

space, establish tools and elaborate mechanisms 

allowing different actors involved in the 

farming and food innovation chain to exchange 

information and work together. 

 

PROSJEKTUTVIKLING 

 

Foto 2: Møte med potensielle fremtidige samarbeidspartnere i 

et Nordsjøprosjekt. Foto: Monica Eriksson 

Etter Nordsjøkommisjonens konferanse i 2014, 

har FNV sammen med samarbeidspartnere i 

Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, 

Tyskland og Storbritannia arbeidet med 

utforming av en prosjektsøknad(Interreg B) for 

reiselivet . Prosjektet ligger innenfor 

Nordsjøkommisjonens satsingsområde 

«Thinking growth”. Programområdet har 

følgende målsetting “Strenghtening research, 

technological development and innovation”. 

Link til foreløpig prosjektskisse finner dere her. 

Siste møte i prosjektgruppa arrangeres i mai. 

 

ETABLERE KONTAKT MED 

INTERNASJONALE 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Det er fjellfokus i flere internasjonale 

organisasjoner. Det er 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 vært aktive spesielt gjennom både 

Østlandssamarbeidet og Nordsjøkommisjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archive.northsearegion.eu/ivb/project-ideas/
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FORMIDLE KUNNSKAP OM FJELLOMRÅDENE 

 

NETTVERK 

MEDLEMSVERVING 

Høsten 2013 besluttet styre å trappe opp 

arbeidet med å utvide Fjellnettverket. Det 

arbeides aktivt med å få med så stor del av det 

som er definert som fjellområde (ØF –rapport 

08/2010)som mulig.  Som følger av erfaringene 

fra vår omfattende medlemsververunde 

sommeren og våren i 2014, besluttet rådet å 

legge om medlemsavgiften for 

fylkesmedlemmene, i håp om at dette vil åpne 

for at flere fylker blir medlem. Nedgangen i 

folketallet vi har hatt de senere årene har 

bidratt til en gradvis nedgang i 

medlemsavgiften.  

 

Foto 3: Mona Hellesnes, Hordaland fylkeskommune, fra 

besøket i Hardangerrådet. Foto: Monica Eriksson 

 

 

 

SAMARBEID MED ANDRE 

Vi har også økt kontakt med andre 

organisasjoner med fjelltema, som f.eks. USS, 

Nasjonalparkkommunene, samt 

forskningsinstitusjoner gjennom «fjell-forsk-

nett». 

I løpet av 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny medlemsavgift for fylkesmedlemmer fra 

2015.  

Den nye medlemsavgiften er basert på en 

basisavgift på kr. 50000 pluss en avgift på 1,7 

kroner pr. innbygger i fylkets fjellkommuner og 

tilliggende fjellkommuner.  
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KONFERANSER OG TEMAMØTER 

FJELLKONFERANSEN 2014 

Vi endret navn på konferansen fra 

årskonferanse til Fjellkonferansen. Det var i år 

Buskerud sin tur til å ha konferansen som ble 

lagt til Norefjell   12.-13. november 2014. Det 

var nærmere 80 deltakere på konferansen 

bestående av to statssekretærer, 

fylkesordførere, ordførere, lokalpolitikere, 

administrative og næringsaktører. Og vi var så 

heldig å ha Arne Hjeltnes som konferansier og 

foredragsholder onsdag. 

Gro Lundby åpnet Fjellkonferansen 2014 med 

en innledning til hva Fjellnettverket jobber med 

og de store temaene som har vært i året 2014. 

Ikke minst ble de store linjene til internasjonalt 

fokus på matproduksjon dratt og hvordan 

fjellområdene kan være med på målet om 

"Feeding the Planet".

 

Foto 4 Gro Lundby Åpner fjellkonferansen. Foto v/ Monica 

Eriksson 

Lundby satte også fokuset på "Verdiskaping og 

næringsutvkling i fjellområdene" som er et 

program som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har igangsatt og 

som har stor betydning for Fjellnettverket og 

fjellområdene. Fylkesordfører i Buskerud 

Morten Eriksrød og ordfører i Krødsherad Olav 

Skinnes ønsket også velkommen til Norefjell og 

fortalte hva området har å by på.  

Det var mange spennende innlegg på 

konferansen med Guri Heggem fra Rørosmat, 

Ole Jonny Trangsrud fra Hanen, Nina Sundqvist 

fra Matmerk, Espen Blåfjelldal som fortalte om 

lokal mat på Vinjerock og Bjørn Egil Flø fra 

Bydeforskning og fjell-forsk-nett. Arne Hjeltnes 

fortalte med brennende engasjement om lokalt 

produserte varer!  

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal og  

 

 

 

 

 

 

Statssekretær Jardar Jensen. Vi hadde også 
gleden av å ha to statssekretærer på 
konferansen, Hanne Maren Blåfjelldal og Jardar 
Jensen fra henholdsvis Landbruks- og 
matdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. De holdt hvert 
sitt innlegg om regjeringens politikk og stilte 
velvillig opp til en spørrerunde fra salen.  

Foto 5 "utviklingsminister" i Rørosmat, Guri Heggem. Foto v/ 

Torunn Kornstad 

Foto 6: Arne Hjeltnes, Hanne Maren Blåfjelldal og Jardar 

Jensen 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-og-distriktspolitikk/omradepolitikk/politikk-for-fjellomrada.html?regj_oss=1&id=578668
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-og-distriktspolitikk/omradepolitikk/politikk-for-fjellomrada.html?regj_oss=1&id=578668
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DELTAKELSE PÅ KONFERANSER 

Sekretariatet har deltatt på en rekke 

konferanser i løpet av 2014/15 som har gitt 

innspill på tema vi arbeider med og bidrar til 

tettere kontakt med våre samarbeidspartnere. 

 Fagseminar Villrein, sep. 2014 

 North Sea conference 2014 

 Fjellstyresambandet, jun 14 

 Oppstartskonferansen interreg, KMD, 

sep 14 

 Fagkonferanse NULF, jan 15 

 Verdiskaping i Reiselivet i Buskerud, 

jan. 15 

 Bioforsk, feb15 

 Nasjonalparkkommunene, mars 15 

 Landsmøte USS, april 15 

 Østlandssamarbeidet/Nordsjøkommisj

one avspark for Interreg, jan 13 

 Friluftslivets år, jan 15 

 

RÅDSMØTE 2014 

Rådsmøtet i 2014 ble arrangert på Radisson 

Blu Resort i Trysil. Rådet besluttet at 

sekretariatet skal være fast fra 2016, og 

justerte vedtektene i tråd med dette. 26 

deltakere.  

 

EKSTRAORINÆRT RÅDSMØTE 

Ekstraordinært rådsmøte ble holdt i tilknytning 

til Fjellkonferansen på Norefjell den 13. 

november 2014. 

Bjørn Egil Flø, fra Bygdeforskning holdt et 

innlegg om Hviteboka for fjellområda, som 

peker på kunnskapsbehov for videre utvikling 

av fjellområda.  

 

Foto 7:  Rådsmøtet er satt. Foto: Torunn Kornstad 

STYREMØTER 

Styret har hatt 3 styremøter og behandlet 29 

saker i 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKNING 



15 

 

FJELLFORSKNETT 

Fjellnettverket deltok på samling i Lom som 

Østlandsforskning inviterte til.  

1.1.2015 ble Fjell-forsk-nett formelt etablert 

med Kjell Overvåg i Østlandsforskning som 

styreleder. 

har foreløpig 10 forskningsinstitutter som 

deltakere. Formålet er å styrke forskning på 

fjellområder og stimulere til en 

kunnskapsbasert utvikling i fjellregionene. 

Det foreligger et strategidokument for fjell-

forsk-nett, der forskerne understreker fem 

temaer som bør stå sentrale i 

kunnskapsinnsamlingen. For det første er det 

behov for kunnskap om hvordan tradisjonelle 

næringer kan bidra til utvikling av den nye 

økonomien. Dessuten ønsker de å rette fokuset 

mot friluftsliv, folkehelse og naturalhushold. De 

mener også at mobilitet og demografi og 

arealforvaltning og konflikthåndtering er 

viktige. Kunnskap om effektene av 

klimaendringer er også prioritert. 

FNV har inngått samarbeid om årets 

Fjellkonferanse med Fjell-forsk-nett. 

NÆRINGSUTVIKLING I OG RUNDT 

VERNEOMRÅDER 

 Fjellnettverket deltar i «nasjonal 

brukergruppe» i forskningsprosjektet som 

gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid 

med Høgskolen i Lillehammer; NTNU, Institutt 

for geografi; Norut Tromsø; Umeå Universitet; 

University of Higlands and Islands, Centre for 

Mountain Studies, Skottland; Monturban, 

Sveits og International Amenity Migration 

Centre, Canada/USA. Formålet med nasjonal 

brukergruppe er nettopp å kunne belyse funn 

fra eksempelkommunene i et mer generelt 

perspektiv. Det gjennomføres case studier i 

utvalgte kommuner i de fire fjellområdene 

Hardangervidda (Tinn/Vinje), 

Jotunheimen/Breheimen/Reinheimen 

(Lom/Skjåk), Blåfjella-Skjækerfjella (Lierne) og 

Nord-Troms (Nordreisa). 2012 ble brukt til 

empiriske studier, i 2013 var hovedfokus på 

teoretiske vurderinger og i løpet av 2014 

kommer konklusjonene. Brukergruppa har i 

tillegg til FRS, deltakelse fra 

Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges 

Fjellstyresamband, Rådet for 

nasjonalparkkommuner, Direktoratet for 

naturforvaltning, Statens naturoppsyn, 

Statskog, Friluftslivets fellesorganisasjon m.fl. 

Prosjektet har hatt tre hovedtemaer: 

reiseliv/rekreasjon, planlegging og forvaltning 

av verna områder, deltakelse og innflytelse. 

Det har vært gjennomført ett møte i gruppa i 

2014. 

UTREDNINGER 

Årets prioriterte utredning, ble en beregning av 

konsekvensene ved sektorunntakene innenfor 

transport i forbindelse med differensiert 

arbeidsgiveravgift  (mer info side7) 

NIBIO 

Våren 2015, ble det kjørt en prosess i forbindelse 

med sammenslåing av Bioforsk, Norsk Institutt for 

landbruksforskning og Norsk institutt for skog og 

Landskap. FNV ser positivt på sammenslåingen, men 

påpeker viktigheten av å beholde forskning i 

fjellområdene, og fortrinnsvis på Løken i Valdres.  

 

KOMMUNIKASJON OG PROFILERING 

KOMMUNIKASJONSPLAN 

Foto 8  :Samling i Lom. Foto v/ØF 

http://www.ostforsk.no/?p=15024
http://www.ostforsk.no/?p=15024
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Høsten 2014 godkjente styret en ny 

kommunikasjonsplan, for å få økt gjennomslagskraft 

i saker, økt synlighet og kjennskap til FRS og økning i 

medlemsmassen.. 

FJELLNETTVERKET.NO OG FACEBOOK. 

Målet med nettsida er å gi bedre og mer synlig 

kommunikasjon av målet for og arbeidet i FRS. I 

løpet av 2015 blir Fjellnettverket lagt over på 

ny plattform. 

På grunn av navnebyttet til fjellnettverket har 

vi måtte etablere en ny facebookside, da vi 

hadde for mange likes til å endre navnet på 

den gamle. Vi oppfordrer alle medlemmer til å 

like facebooksiden.  

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke sin 

administrative kontaktperson og få distribuert 

nyheter fra egen kommune/region/fylke som 

er relevante for aktivitetene i FRS.  

Endring av navn på en Facebookside er ikke 

mulig når man har mer enn 250 likes. Siden vår 

heter derfor fremdeles Fjellregionsamarbeidet. 

Eneste måte å skifte navn på er å etablere en 

ny side.  

NYHETSBREV  

Fjellnettverket har sendt ut tre nyhetsbrev i 

løpet 2014/15. Vi har etablert en omfattende 

distribusjonsdatabase med 1700 navn som når 

ut til fjellpolitikerne i fjellområda samt våre 

samarbeidsorganisasjoner. 

NYTT NAVN OG LOGO 

FNV kontaktet de videregående skoler i 

fjellområda med media- og 

kommunikasjonsfag(4 stk.) med forespørsel om 

utforming av ny logo. Gausdal og Gol 

videregående skoler takket ja. I alt tre forslag 

kom inn, fra to forskjellige elever. Valget falt på 

logoen fra Mats Rossing. Det endelige 

resultatet preger årets årsmelding, og vil bli 

implementert på alle kommunikasjonsflater i 

Fjellnettverket.  
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Fjellregionsamarbeidets målsetting 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 

 

EGNE PROSJEKT OG TILTAK 

 

FJELLSATSINGA «MAT OG 

OPPLEVELSER I  FJELLOMRÅDA» 

I sluttrapporten for forstudiet  på 

internasjonalt samarbeid anbefalte vi at 

forstudiet ble avsluttet og at videre tiltak og 

arbeid ble ført videre i prosjektet «Mat og 

opplevelser». Prosjektet er tildelt 

Fjellregionsamarbeidet via Oppland 

fylkeskommune som forvalter 

tilskuddordningen «Verdiskaping og 

næringsutvikling i fjellområda» for Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet og hadde 

oppstart i juni 2014.  

Oppstarten av prosjektet mat og opplevelser 

ble sterkt markert både nasjonalt og 

internasjonalt g. 

 Fjellkonferansen  

 

 Studietur Bilbao.  Vi deltok med en 

delegasjon fra matnettverkene på 

Euromontanas konferanse i Bilbao høsten 

2014. Flere av deltakerne knyttet 

internasjonale kontakter.  

 

 Arbeidsgruppe mountain products 

Våren 2015 etablerte vi en arbeidsgruppe 

som skal arbeide videre med EUs regulativ  

«mountain products» og vurdere om og 

hvordan dette bør tas inn som norskt 

regulativ. Gruppa gjennomfører et møte i 

mai/juni.  

 

 Prosjektutvikling gjennom 

Nordsjøprogrammet 

Vi arbeider aktivt med søknad til et 

internasjonalt prosjekt . Link til foreløpig 

prosjektbeskrivelse finner dere her.  Svar 

på om søknaden godkjennes ventes 

høsten 2015.   

 

 Planlagte aktiviteter for 2015/16 

 Høstsamling 

 (Fjellkonferansen i samarbeid med 

Fjell-forsk-nett) 

 Studietur/konferanse våren 2016. 

 Nyhetsbrev 

 

 

 

 

http://archive.northsearegion.eu/ivb/project-ideas/&tid=577
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Foto 8-11: Bilder fra Bilbao. Foto: Torunn Kornstad og Monica 

Eriksson 

FAST SEKRETARIAT 

Fjellnettverket har siden september 2013 

arbeidet med organiseringen av 

Fjellnettverket.  

Bakgrunn 

Bakgrunnen for prosessen var å sikre en 

organisering og styring som gir effektivitet og 

kontinuitet i arbeidet, og som gir rom for å 

bygge opp kompetansen i samarbeidet.  

Retningslinjer for utlysing 

På ekstraordinært rådsmøte i  november 2014 

vedtok rådet nye vedtekter tilpasset fast 

sekretariat, godkjente retningslinjer for 

utlysingen. Invitasjon til å søke om 

sekretariatet ble sendt alle medlemmene i 

november med søknadsfrist 1. januar 2015.  

Innkomne søknader 

 Oppland fylkeskommune 

 Fjellregionen/ Hedmark 

fylkeskommune  og 

 Buskerud fylkeskommune.  

 

KS innleid som rådgiver 

I tillegg til utredninger som er gjort av 

sekretariatet/adm. gruppe, leide vi i 

forberedelsen til rådsmøtet i juni 2015, KS 

konsulent til å gjennomføre evaluering og 

fremme innstilling overfor styret i saken.     
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Fjellnettverket 

c/o Oppland Fylkeskommune  

Pb. 988, 2626 Lillehammer Tlf. 61 28 90 37/481 33 240 

www.Fjellnettverket.no 

 

http://www.fjellregionsamarbeidet.no/
http://www.fjellregionsamarbeidet.no/

