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NR 1 – STATUS OG OPPDATERING

VI ER I GANG!

ORGANISERING IGW FJELL

Her er en liten status og oppdatering rundt
arbeidet i fjellområda.

NASJONAL PROSJEKTLEDELSE

KORT OM FJELLNETTVERKET
Fjellnettverket er pådriver for en politikk som
sikrer at ressurser og verdier i fjellområdene
gir grunnlag for utvikling og trivsel i
fjellområdene i Norge.
Medlemmer i Fjellnettverket
 Hedmark, Oppland, Buskerud og
Telemark fylkeskommuner
 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal,
Midt-Gudbrandsdal, Hallingdal,
Fjellregionen og Valdres Natur- og
kulturpark, Vest-Telemark-rådet og
Setesdal. Lillehammer-regionen blir
med fra 1.1.18
 Krødsherad, Hjartdal, Rollag, Tinn,
Nordre-Land og Øyer kommune
Vil du vite mer om Fjellnettverket viser vi deg
gjerne til Fjellnettverkets nettside.
www.Fjellnettverket.no og vår facebookside
med samme navn.
Ny daglig leder; Kari Randen, begynner 2.
oktober.
Styreleder er Steinar Berthelsen, fylkestinget i
Buskerud fylkeskommune.
Steinar.berthelsen@bfk.no

VIKTIG DATO
REGIONSAMLING
25. OKTOBER

Det er Landbruks- og matdepartementet som
står bak satsingen i nært samarbeid med
Innovasjon Norge. Prosjektleder i Innovasjon
Norge er Anja Fallan Gustavsen. Møte med
nasjonal prosjektledelse for alle deltakende
regioner foregår hver tirsdag kl. 1030-1130 fra
12. september. Agenda for første møte er;
 Standplassering
 Regionsamlingen
 Program i Berlin
 Lokalmatdatabasen.no
PROSJEKTLEDELSE

Tidligere daglig leder i Fjellnettverket, Monica
Eriksson er prosjektleder frem til ny overtar
stafettpinnen i løpet av september.
Engasjement er utlyst med søknadsfrist 14.
september og med snarlig tiltredelse.
STYRINGSGRUPPA

Styringsgruppa består av 1-2 representanter
fra hver av de organisasjonene som
finansierer prosjektet. Første møte i
styringsgruppa ser ut til å bli gjennomført i
september –uke 38.
Fylkesmenn:
 Gunhild Dalaker Tuseth, Buskerud
eller Otto Galleberg, fagsjef, Buskerud
Fylkeskommuner:
 Trond Carlson, Oppland
fylkeskommune
Innovasjon Norges kontor;
 Christian Hedløv Engh, Innovasjon
Norge Oppland og Hedmark
 Beret Mette Haga, Innovasjon Norge
Buskerud og Vestfold
Fjellnettverket;
 Steinar Berthelsen, Buskerud
fylkeskommune, styreleder
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Aud Hove, fylkestinget Oppland
fylkeskommune, nesteleder
Kari Randen, ny daglig leder (starter 2.
oktober)

FYLKESKONTAKTER

Fylkeskontaktene bidrar til mobilisering og
utvelgelse av produsenter i eget fylke.
Telemark
Oppland:
Hedmark:
Buskerud
Agder:

Heidi Jønholt
Ivar Lorentzen
Jorunn Stubsjøen
?
Kjellaug Øverås

ARBEIDSGRUPPA

Arbeidsgruppa skal godkjennes av
styringsgruppa, så vi må ta et forbehold om at
mindre endringer kan skje. Gruppa består av
en engasjert og dyktig gjeng som allerede er
godt i gang med sitt arbeid. Gruppa har
telefonmøte 20. september, 11. oktober, 22.
november og fysisk møte 13. desember.












Pål Medhus, Visit Geilo
Heidi Jønholt, Telemark
Fylkeskommune
Henning Wangsnes, Valdres natur- og
kulturpark
Karin Blomberg, Innovasjon Norge
Oppland
Stine Lunde, Innovasjon Norge
Telemark
Trine Magnus, Buskerud
fylkeskommune
Øyvind Nese, Smaken av Setesdal
Guri Grønolen, Fylkesmannen i
Oppland
Turid Widjusveen Olsen,
Fylkesmannen i Hedmark
Marit Evanger, Rørosmat
Anette Svastuen, Gudbrandsdalsmat

Matansvarlig og kjøkkensjef
Øyvind Nese er matansvarlig og vil ta hånd
om alle eksportpair og logistikk rundt
transport og lagring av mat. Han har

allerede hatt et føreste møte med
Kjøkkensjef Hans Brimi fra Brimi sæter.
Øyvind har samlet inn oversikt over
produktene i fjellområdene og vil ta
kontakt med fylkeskontaktene for å avtale
dato for møte og starte
utvelgelsesprosessen.
Marked og presse
Pål Knutsson Medhus, Visit Geilo er
presseansvarlig med god bistand fra Guri
Grønolen og Turid Widjusveen fra
Fylkesmannen i Oppland og Hedmark.
Henning Wangsnes, Valdres- natur- og
kulturpark er markedsansvarlig. Disse er godt i
gang med sitt arbeid.
Møte med destinasjonsselskapene
Vi arbeider for å få på plass et møte med
spesiell fokus på presse og markedsarbeid, der
destinasjonsselskapene i området blir invitert
med, for bred forankring i reiselivet og god
kobling mellom mat og reiseliv.

FINANSIERING
Søknader om midler til satsingen er straks
på vei til fylkeskommuner og fylkesmenn.
Fjellnettverket har vedtatt å bidra med
750.000 til satsingen. Innovasjon Norge
bidrar som tidligere med 600.000 pr.
region.

WEB OG SOSIALE MEDIER
På fjellnettverket nettside har vi laget en
egen side hvor vi samler alle dokumenter i
forbindelse med arbeidet. Det meste av
det som blir lagt ut her, vil bli varslet på
forhånd fra facebooksida «Grüne Woche
Fjell». Oppfordrer de som er tett på
Grüne Woche å også være med i gruppa
Grüne Woche Norge
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