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Sak nr :

U-43 /09: REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
a) Energi og klimaplanen Hallingdal og Valdres –
den grønne region
Det ble avholdt styringsgruppemøte tir den 15.9
Planen er nå sendt ut på høring med flg. fremdrift.
Høringsrunde frist
01.12.09
Klimakoordinatormøte
15.12.09
Vedtaksrunde frist
01.03.10
Utgangspunktet for arbeidet er at Energi- og klimaplan for Hallingdal
og Valdres skal være en ”minimumsplan” for regionene. Det er en
målsetting at alle 12 kommunene vedtar denne. Deretter er det opp
til hver enkelt kommune å sette krav til seg selv i de enkelte
kommunedelplanene.
Det er et ønske at kommunene starter med sin kommunedelplan
første halvdel av 2010 slik at høringsprosess på kommunal plan kan
starte raskt etter 1.4.10 med vedtak i løpet av 2010.
b) Lærerik studietur til Austerrike
Fyrtårnprosjektet innen gards- og stølsturismesatsingen i Valdres
arrangerte studietur til Vorarlberg regionen i Østerrike 20. – 24.
september 2009. Målet med turen var å studere landbruk, stølsdrift,
landbruksbasert reiseliv og videreforedling av landbruksprodukt.
Det var 34 deltakere på turen der hovedtyngden var gards- og
stølsturismevertskap i Valdres. I tillegg deltok Landbruks- og
matdepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Valdres Destinasjon,
Valdres Næringshage og Valdres Natur- og Kulturpark.
Området som vart besøkt, var ikke tilfeldig valgt. Vorarlberg er en av
regionene i Sentral-Europa som har kommet lengst når det gjelder
videreutvikling av lokalsamfunn i fjellområdene. Her samarbeider
landbruket og reiselivet tett.
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c) Møte i landbruksutviklingsforum den 06.10.
Det ble avholdt det første større møte i Landbrukets utviklingsforum
på Fagernes tirsdag den 6.10. 30 personer stilte med representanter
fra BU styret, produsentlag og bondeorganisasjonene.
Programmet omfattet følgende punkter:








./.

Opning v/ Jan Arild Berg ( møteleiar)
Studietur til Austerrike,
Introduksjon Kjell Arne Berntsen Tema Katharina Sparstad.
Handlingsplan Valdres Natur- og Kulturpark 2010 – 2017,
høyring
Val av arbeidsutval for forumet Rammene for forumet,
Framtida for Teknisk Planlegging Driftsbygg ?
Overingeniør John Elvesveen Fylkesmannen Oppland
Lokal foredling av kjøtt frå, for og i Valdres
Geografisk merking av varestrøm
Fabrikksjef Torleif Bjella, Nortura Gol
Representant frå bedrifta Helle Valdres
Spørsmål og drøfting
Oppsummering v/ møteleiar

Arbeidsutvalget i BU ble satt til å jobbe videre med mandat og
utforming av et landbruksutviklingsforum. Vedlagt følger et
avisoppslag fra møtet.
Daglig leder vil fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning
VEDTAK:
Som forslaget.
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