REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES FRILUFTSRÅD
5.DESEMBER 2018
Tilstede: Inger Torun Klosbøle, Vidar Eltun, Eivind Brenna, Linda Mæhlum Robøle, Trine Adde
Hansebakken, Magne Mjøs, Olaf Nils Diserud, Kjersti Bjørnstad, Dag Arne Henriksen (adm.
repr.), Jørand Ødegård Lunde (adm. repr.) og Ina Syversen
Meldt forfall: Kjell Berge Melbybråten, Marit Synnøve Østli, Kåre Helland, Kari Anne Jønnes og
Toril Grønbrekk

Saker som ble behandlet:
F-13/18: Protokoll
F-14/18: Handlingsplan 2019
F-15/18: Møteplan 2019
F-16/18: Eventuelt

F-13/18: PROTOKOLL
Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen fra styremøte
8.oktober 2018.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 8.oktober 2018.
F-14/18: HANDLINGSPLAN 2019
./.
Handlingsplanen ble sendt ut til høring hos kommuner og
samarbeidsparter. Det er kommet innspill fra DNT Valdres, Visit Valdres,
Vang kommune og Sør-Aurdal kommune. Innspillene som daglig leder har
lagt inn i planen er markert i blå skrift i handlingsplanen.
Innspill fra Visit Valdres:
-

Disse er tatt med i planen og er skrevet med blå skrift.

DNT Valdres:
-

Planlegging av Skauleis til fjells

Innspill fra Sør-Aurdal:
-

Stolpejakt
Leirskole i Vassfaret
Badeplass i Bagn

Innspill fra Vang:
- Tekst endringer
- Parkering for turstier
- Informasjon om hvordan forholde seg til beitende dyr

Vurdering fra daglig leder:
Disse tiltakene kan gå inn i allerede eksisterende tiltak som ligger i arbeidsplanen.

Det er også kommet inn innspill fra Nord-Aurdal kommune om bekjempelse
av Lupiner. Det har vært kontakt med naturvernforbundet, kommunen og
Fylkesmannen i Oppland. Det er ikke satt opp eget prosjekt på dette, men
det kan legges under administrasjon til friluftsrådet om det er aktuelt å

fortsette med i 2019. Daglig leder vil fremme sak på styremøte i mars om
det er aktuelt å søke midler.
Kommentarer til saken:
Inger Torun Klosbøle: Naturvernforbundet har tatt kontakt angående
Lupiner. Lupiner er utbredt i Valdres og hytteeiere som har tatt med seg
lupiner opp på fjellet. Arten er svartelistet. Det er ønske at også OFK og
SVV kobler seg på dette arbeidet. VFR kontakter SVV og OFK.
Magne Mjøs: Når navn settes på ruter/turer bør det spesifiseres bedre til
de stedene ruter/turer ligger. Ser at det er nyttig med kontakt med
forskermiljø og se på riktig tilrettelegging.
Inger Torun Klosbøle: Angående klopper er det viktig at vi ser på andre
alternativer til type klopper videre.
Jørand Ø. Lunde: Viktig å tenke på at kloppene som er lagt ut er også er
lagt ut for å hindre slitasje på naturen.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret godkjenner Handlingsplan 2019 for Valdres friluftsråd med endringer
som ligger i planen. Neste års handlingsplan skal sendes ut som vedlegg til
VNK sitt handlingsplan.
F-15/18: MØTEPLAN 2019
Daglig leder foreslår å legge styremøter for friluftsrådet til følgende datoer i
tilknytning til regionstyremøte; 29.mars, 16.oktober, 4.desember.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret godkjenner møtekalender for 2019.
F-16/18: EVENTUELT

