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1. Kongevegen over Filefjell.
Kongevegen over Filefjell fikk 15. mai 2017 EUs kulturminnepris. Europa Nostra prisen gikk til
29 tiltak fordelt på fire ulike kategorier, conservation, research, dedicated service og
education, training and adwareness-raising. Av de 29 prisvinnerne fra 18 land ble det trukket
ut 7 grandprixvinnere, deriblant Kongevegen over Filefjell. Med Grand Prixprisen følger også
kr 10000 Euro. Bak prisene sto Europa Nostra som er en paraplyorganisasjon for europeiske
kulturminneorganisasjoner, samt EU-kommisjonen som med programmet Creative Europe
skal bidra til at den kulturelle sektoren skal øke sitt bidrag til vekst og arbeidsplasser.
Prisen ble mottatt av direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen i St Michael kirken i Turku,
Finland. Etter prisutdelingen var deltakerne med på festmiddag på slottet i Turku.
Det var til sammen 16 deltakere fra kongevegprosjektet. Fra VNK deltok kulturminnerådgiver
Katharina Sparstad. De andre deltakerne var ordfører Vidar Eltun fra Vang, Jan Geir Solheim
(ordfører i Lærdal), Bjørne Grimsrud (ass vegdirektør), Even Aleksander Hagen
(fylkesordfører Oppland), Torunn Liltved (fylkesordfører Sogn&Fjordane) Jenny Følling
(kommunesjef Lærdal), Alf Olsen jr. (rådmann Lærdal), Magne Grøttebø (kulturskolerektor
Lærdal), Trond Øyen Einemo (varaordfører Lærdal kommune), Eva Moberg (Fylkeskonservator Sogn&Fjordane), Nina Sofie Hildre (Oppland fylkeskommune, kulturarv) og Jan
Adriansen (prosjektleder Statens Vegvesen). Med Jan Adriansen var også hans kone Tine
Eikehaug og to døtre Johanne Eikehaug Adriansen Maja Eikehaug Adriansen.

Figur 1. Gruppa som deltok på prisutdelingen sammen med Placido Domingo som Europa Nostra sin beskytter.
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Siden 2009 har VNK samarbeidet tett både Vegvesenet, de lokale kommunene, fylkene,
Valdresmusea for å reetablere og revitalisere strekningen som en kulturhistorisk vandrevei.
I prosjektet har det vært stort fokus på best mulig praksis i gjennomføringen. I de tre verna
strekningene Vindhella, Galdane og Maristuen – Kyrkjestølen inviterte Statens Vegvesen
håndverkere fra Nepal og Tyskland inn i prosjektet for å implementere kvalitativt håndverk
og teknikker i arbeidet. Kvalitet vil også kunne styrke den lokale økonomien og motiverer
lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven, som det hette i juryens
begrunnelse.
Arbeidet i Valdres har pågått i flere tiår, men dette initiativet startet i 2008 etter initiativ fra
en arbeidsgruppe som var engasjert i Kongevegen i forbindelse med aktiviteter i
kulturminneåret 2009. I starten samarbeidet Valdres med Aurland Natur- og Kulturpark om
en kobling mot vest. Aurland gikk ut av prosjektet og «byttet ut» med Lærdal kommune. I
2010 ble det inngått forpliktende avtale mellom Statens Vegvesen, fylkeskommunene
Oppland/S&F, kommunene Vang og Lærdal og Valdres Natur- og Kulturpark. I 2014 ble
reiselivet og musea på begge sider inkludert med forpliktende avtale, og i 2015 mottok
strekningen Kongevegen over Filefjell Vakre Vegers pris fra Statens Vegvesen. Det er første
gang denne er gitt til en historisk vegstrekning. Vegen ble formelt åpnet i 27. august 2016 av
vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 15. mai 2017 mottok Kongevegen over Filefjell den
gjeveste prisen for kulturminner i Europa, Europa Nostra- og Grand prix prisen. Prisen ble
mottatt av ass. Vegdirektør Børne Grimsrud.
Valdres Natur- og Kulturpark sin rolle i kongevegprosjektet har vært å:
 Ledet arbeidet med skilting lang vegen. Det ble satt ned er egen arbeidsgruppe for
skilting der VNK definerte informasjonsnivå, kartla behov, utarbeida skiltplan,
utarbeida budsjett og søkte finansiering. Alle skiltpunkt ble koordinatfestet på
kartplott som ble brukt under arbeidet. Sparebankstiftelsen DNB bidro til sammen
med kr 600000,- til skilt og benker til Valdres Natur- og Kulturpark. Cortentavler og
benker ble utarbeidet etter egen design fra Statens Vegvesen og landskapsarkitekt
Rune Vik (benker).
 VNK administrerte bestilling av benker, tilvisingskilt, tavler og tekstplater. Videre var
VNK med entreprenør og kommuneansatte ut i felt i Vang for å sette ned benker,
skilt og tavler der det var usikkerhet om plassering.
 Fysisk montering av tavler
 Utarbeida arbeidskart med gps punkt for tiltak og utbedringsbehov etter befaring mai
2016 som kan brukes til videre planlegging av restaurering, skilt og vedlikehold.
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 Prosjekteier for forprosjektet for bedriftene i Kongevegen over Filefjell. Valdres
Natur- og Kulturpark hadde ansvar for gjennomføring med økonomistyring og
arbeidsgiveransvar for prosjektleder i 30% stilling
Oppgaver som er utført etter oppdrag:
 Utarbeidet kongevegdesign og logo. Informasjon og tilrettelegging som ikke er
direkte tilknytta den fysiske vegen har ikke lov til å benytte den originale logoen for
kongeveger. VNK har utarbeida designformatet på tavler og informasjon. Logo er
utarbeida på oppdrag for bedriftsnettverket.
 Utarbeida kulturminnetavler i Vang (4 stk) og områdetavler (5 stk)
 Oppsett av tekstplater /klargjøring for bestilling (68 stk)

2. Deltakelse på den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW) i 2018
Landbruksdepartementet har nå besluttet at følgende regioner inviteres til å delta
med utstillere på den norske standen neste år:
 Fjellregionen
 Fjord, inklusive Rogaland
 Nord

3. Styret i Fjellnettverket har tilsatt Kari Randen som daglig leder i Fjellnettverket, ho
vil tiltre 1.10.17. Kari er odelsjente fra Ål i Hallingdal og planlegger tilbakeflytting
etter mange år i hovedstaden. I dag jobber hun i organisasjonen AV-OG-TIL som
fremmer alko-vett i befolkningen. Gjennom denne stillingen er hun vant til å jobbe
med påvirkning på nasjonale rammebetingelser, hun har nettverk i både politikk,
organisasjoner og media. Kari er utdannet innen språk, sosiologi, medier og
kommunikasjon, samt i adm. og ledelse.

4. 170522 Referat fra møte i DUR, se vedlegg
5. Valdresvertkurs, basiskurs ble gjennomført den 29. mai med 17 deltakere. Den 6. og
8. juni blir det gjennomført kurs for videregående skole, vi samarbeider med Ungt
entreprenørskap Oppland. De har sin innovasjonssdag den 12. juni.
6. Fellessamling med Visit Valdres/VV) den 1. juni, tema var synlighet. Vår felles
nettside Valdres.no
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7. Fv. 289. Styreleder sendte den 1. juni mail til leder av samferdselskomiteen i Oppland
fylkeskommune med henvisning til oppslag i avisa Valdres:
«Hei!
Se på dette.
Her må det til ekstraordinære tiltak og en ser at eneste ferjefrie og raskeste parsellen
mellom E 16 og Fv 51 (Valdresflye her) går over Eggeåsen Fv289.
I tillegg er dette bekymringer fra Næringslivet. Vi ber om at denne situasjonen tas på
ytterste alvor og ber om tilbakemelding.»
Ordfører i V.Slidre og fylkestingsrepresentant Eivind Brenna stiller spørsmål vedr. fv.
289 i fylkestinget den 13. juni, se vedlegg
8. Besøk i Slidreøya. Statssekretæren for justis- og beredskapsministeren Anette
Carnarius Elseth kommer til Vestoppland fengsel avdeling Valdres onsdag 21. juni fra
kl 11.00-13.00. Dere er herved invitert til møte med henne fra ca. kl. 1215-1300.
9. Breiband, se vedlegg.
10. Søknad til Oppland fylkeskommune, 3- årig prosjekt i skolen, Livsmestring,
se vedlegg.
11. Valdres Natur- og Kulturpark har inngått samarbeidsavtale med Ph.d. prosjekt ved
Lisbeth Engebretsen – «Dype naturmøters bidrag til helse og livskvalitet». Prosjektet
skal omsøkes til Extrastiftelsen i 2017. Samarbeidsavtalen går ut på at VNK kan bidra
med kontakt til frisklivssentralene, rekruttering av deltakere og bidra med faglig
kunnskap.

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til etterretning

Vedtak:
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