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Visjon
Levende og livskraftige fjellbygder

Formål
Fjellnettverket er et politisk nettverk. Fjellnettverket er
pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier i
fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel i
fjellområdene i Norge.

Hovedstrategier
•

Fjellnettverket skal være en aktiv deltaker og
leverandør i nasjonal- og regionalpolitiske diskusjoner

•

Fjellnettverket skal formidle kunnskap om fjellområda.

•

Fjellnettverket skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid

•

Fjellnettverket kan iverksette egne prosjekt og tiltak
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1. FJELLNETTVERKET SKAL VÆRE EN AKTIV DELTAKER OG LEVERANDØR I NASJONALOG REGIONALPOLITISKE DISKUSJONER

Fjellnettverket skal ha som hovedoppgave å arbeide opp mot politiske beslutningstakere og
styresmakter for å styrke en politikk som bidrar til gode levekår i fjellområdene. Fjellnettverket
skal være en pådriver som sikrer at ressursene og verdiene i fjellområdene gir grunnlag for
utvikling og trivsel. For å sikre gode livsvilkår i fjellområdene skal Fjellnettverket jobbe for en
nasjonal fjellpolitikk som styrker bærekraftig næringsutvikling, sysselsetting og
folketallsutvikling i fjellet.
Landbruk og reiseliv er sentrale næringer for fjellområdene og arbeid med å styrke
rammebetingelsene for disse, prioriteres.
TILTAK
Fjellpolitikk
•
•
•
•
•
•

Arbeide for at verdiskapinga av naturressurssene skal komme fjellområdene til gode.
Aktivt påvirkningsarbeid mot politiske partier, departement og Storting.
Løpende oppfølging av stortingsmeldinger og statlig og regional politikk.
Utvikle og foreslå tiltak og politikk som vil styrke fjellområdene.
Synliggjøre at fjellområdene bidrar til økt bærekraft og at en aktiv fjellpolitikk kan bidra til det grønne
skiftet.
Jobbe for en helheltig politikk der utviklingen i reiseliv, lokalmat og landbruket sees i sammenheng.

Mat og landbruk
• Øke fokuset på fjellandbruket og synliggjøre hvordan fjellandbruket bidrar til matproduksjon av høy
kvalitet og øker selvforsyningsgraden i Norge.
• Arbeide for at rammevilkårene for fjellandbruket bedres gjennom
o Styrking av forskning, utvikling og kapasiteten i fjellandbruket
o Økt bruk av utmarksressurser og statens forvaltning av disse
Reiseliv
•
•
•
•

Arbeide for å styrke rammebetingelsene for natur- og kulturbasert reiseliv.
Bidra til kompetanseutvikling i reiselivet
Arbeide for at brukertall framfor innbyggertall skal være førende for lokalisering, dimensjonering og
finansiering av lokale offentlige tjenester.
Arbeide for et rammeverk som sikrer finaniering av fellesgoder i fjellområdene.

Infrastruktur
•
•
•

Arbeide for at digital struktur, mobil og bredbånd er tilgjengelig i fjellområdene.
Arbeide for at beredskapen i fjellområdene styrkes og at 90 prosent av alle uttrykninger i grisgrendte
strøk skal ha maksimum 25 minutters responstid.
Styret skal sikre forankringen av Fjellnettverket opp mot de nye regionene.
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2.

FJELLNETTVERKET SKAL FORMIDLE KUNNSKAP OM FJELLOMRÅDA

Fjellnettverket skal være fjellområdenes talerør og være en synlig og tydelig stemme for
fjellkommunene.
Fjellområdene har en stor grad av like utfordringer. Gjennomslagskraften øker ved å stå
sammen for å påvirke sentrale myndigheter og finne gode løsninger for fjellområdene. For å
lykkes i dette arbeidet er aliansebygging og gode samarbeidsparter er viktig. Fjellnettverket
skal arbeide for å styrke nettverket og arbeide bredt for å møte viktige spørsmål og få fram
gode løsninger.
Kunnskap om utvikling og forhold i fjellområdene er sentralt i arbeidet. Dersom det skal tas
beslutninger som er gode for fjellområdene, trengs det kjennskap til både ufordringer og
miligheter. I tett samarbeid med fagmiljø og andre organiasjoner skal Fjellnettverket bidra til
at kunnskapsgrunnlaget om utviklingen i fjellområdene styrkes
TILTAK
Nettverk
• Proaktiv oppfølging av potensielle og eksisterende medlemmer.
• Styret skal være aktive i presentasjoner og profilering av Fjellnettverket
• Løpende oppfølging av forespørsler om Fjellnettverkets arbeid og profilering.
• Ha løpende dialog med relevante politiske aktører og enkeltpolitikere om aktuelle saker for
fjellområdene.
• Samarbeide med andre organisasjoner med tilliggende arbeidsfelt. Følge opp eksisterende
samarbeidsavtaler med Norges Fjellstyresamband og Fjell-forsk-nett. Fjellnettverket skal ha et tett
samarbeid med Utmarkskommunes Sammenslutning og jobbe for et tettere samarbeid med Den
Norske Turistforening.

Kommunikasjon
• Bruke sosiale media, nettsider og media for å gjøre arbeidet til Fjellnettverket kjent.

Konferanser og fagdager
• Arrangere årlig fjellkonferanse om aktuelle tema for fjellområdene
• Utvikle kompetanse om fjellområdene hos ungdom gjennom å ansvar for en årlig ungdomskonferanse.
• Aktiv deltakelse på arrangementer og konferanser som berører prioriterte tema og
samarbeidspartnere i Fjellnettverket.

Forskning og kompetanse
• Følge aktuelle forskningsinstitusjoner og bruke resultatene som grunnlag for arbeidet til
Fjellnettverket.
• Bestille utredninger ved behov for grundig kunnskapsgrunnlag i prioriterte saker for Fjellnettverket,
herunder utvikle Fjellindeksen i samarbeid med Fjell-forsk-nett.
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3.

FJELLNETTVERKET SKAL DELTA AKTIVT I INTERNASJONAL SAMARBEID

Saksområder som tidligere ble arbeidet med innenfor en nasjonal ramme, har blitt mer
internasjonalisert. Gjennom EØS- avtalen er Norge nært knyttet til utviklingen og politikken som
skjer i EU.
Fjellnettverket arbeider internasjonalt i hovedskap gjennom Euromontana. I dette samarbeidet
vil vi påvirke politikk og virkemidler som i stadig økende grad blir utviklet på de internasjonale
arenaene.
Nettverket bør ha en pådriver og formidlerroller i formidle partnere i internasjonale prosjekter
og bidra til å styrke fjellområdenes konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne.
Deltakelse i internasjonalt arbeid er et redskap for bedre oppnåelse av målene medlemmene i
Fjellnettverket har og forsterker arbeidsområdene i Fjellnettverkets handlingsprogram.
TILTAK
Strategi for internasjonalt samarbeid
•
•
•

Fjellnettverket skal ha en koordinerende rolle i fellessaker.
Fylkeskommunene som er medlemmer har representanter i flere internasjonale organiasjoner, og
formidler relevante saker derfra til Fjellnettverket.
Fjellnettverket skal være pådriver og formidler av internasjonale prosjekter knyttet til fjellområdene
og ha kontakt med internasjonale organiasjoner der det er hensiktsmessig.
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4.

FJELLNETTVERKET KAN IVERKSETTE PROSJEKT OG TILTAK

Fjellnettverket vil gjennomføre egne prosjekt og iverksette tiltak som bidrar til å styrke arbeidet.
Prosjektene skal være med på å synliggjøre Fjellnettverket og utvikle fjellområdene.
TILTAK
Mat og opplevelser i fjellområda
Porsjektet 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.
Som et ledd i dette arbeidet var fjellområdene var for første gang i 2018 representert på Internationale Grüne
Woche og dette satses på å videreføres. Prosjektet innvolverer en rekke aktører: produsenter, reiselivet,
fylkeskommuner, fylkesmenn og Innovasjon Norge.

Fjellindeksen
Fjellnettverket har som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om fjellområdene og som et ledd i dette arbeidet er
det satt i gang et forskningsarbeid som skal sammenstille statistikk om fjellkommunene og fjellområdene.
Fjellindeksen utvikles i samarbeid med Fjell-forsk-nett.
Målet er at fjellindeksen skal bidra i arbeidet med å sette fjellområdene på dagsorden og danne grunnlag for
videre kunnskapsutvikling. Indeksen skal gi grunnlag for å beskrive og følge hvordan fjellområdene utvikler seg
sammenliknet med Norge for øvrig.
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Adresse: c/o Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo
Fjellnettverket.no
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