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Referatsaker

1. Visit Valdres, dagleg leiar i VNK fyljer opp vedtaket i RS 37/19 pkt. 3. Utkast til avtale
utarbeidast i dialog med Visit Valdres. Avtalen innarbeidast i VNK sitt budsjett og
handlingsplan med føresetnad om kommunale økonomiplanvedtak. Brev er sendt
Regionstyret frå styreleiar i Visit Valdres, brevet har også stått på trykk i avisa Valdres
tysdag 27. august. Vedlegg, brev frå Leif Solemsli
2. Oppland fylkeskommune har i brev av 1. juli bede Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet om ekstraordinære omstillingstiltak i statsbudsjettet
for 2020 gjeldande for Nord Aurdal kommune og Valdresregion. Det er utarbeida
PANDA analyse, både sårbarheits- og konsekvensanalyse for kommunen og region
3. Visit Valdres, avisa Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark arrangerte ope
debattmøte om utbygging av E16 tysdag 20. august. For å lukkast med å fullføring av
E16 er me avhengige av Innlandet fylkeskommune si støtte.
Videostream:
https://www.facebook.com/Valdresnaturogkulturpark/videos/479941432565481/
Artikkel I avisa: https://www.avisa-valdres.no/e16/politikk/kommunevalg/unison-enighetom-e16-sjol-miljopartiet-gar-inn-for-fullforing/s/5-54-380235

4. Stølsdrift og UNESCO
Anne Katrine Norbye er tiltenkt jobben som prosjektleder. Hun har doktorgrad i
antropologi, og har jobbet mye med seterdrift i prosjektene sine.
Det er satt ned en foreløpig arbeidsgruppe rundt henne som ha første møte på
Ostefestivalen 31 august.
Fra Valdres er Knut Aastad Bråten og Katarina Sparstad. Ellers er det seterbrukere fra
ulike geografiske om råder samt Kari Stensgård fra NIBIO.
Forprosjektet er tenkt ferdig til 1010120, og skal resultere i søknad om hovedprosjekt
(utarbeiding av selve søknaden). Det er uavklart hvor Anne Katrine skal sitte, men
Norsk seterkultur har søkt Øystre Slidre om økonomisk støte samt signalisert at det
er aktuelt å lokalisere arbeidet til Løken.
5. Lomen og tilrettelegging ved stavkirken
Arbeidet er foreløpig utsatt for gjennomføring i 2019. Katharina går i møte med
vegvesenet denne uka for avklaring av senterlinjen av ny E 16. Dette er avgjørende
for utforming av parkeringsplass. Videre må det avklares hvor mye masse som er
tilgjengelig, og om vi må omdisponere tilskuddet fra OFK og RA.
6. Varemerkeavtaler
Det tegnes nye varmerkeavtaler, mange av dem kontakter oss i etterkant for å få
hjelp til markedsarbeid og kommunikasjon. Det kan være logoer, trykksaker, strategi
og hjelp til messeprofilering. VNK bistår bedriftene med dette så langt det er
kapasitet, arbeidet blir fakturert bedriftene. Mange av jobbene løses også sammen
med Valdres Næringshage som de får en målbedriftsavtale med. Eks på bedrifter er:
Bakern i Bagn, Autohuset, Fosstopp, Norske Fjellhytter og Robølshøvda.
sign.
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7. Nord-Aurdal er årets trafikktryggleikskommune 2019 regjeringa.no
8. Friluftsskoler
Det har i år vært gjennomført fire friluftsskoler i Valdres; Friluftsskolen på Brennabu,
Stølsveko, Friluftsskolen i Vassfaret og Friluftsskolen i Etnedal. Alle har fått gode
tilbakemeldinger og mange barn og unge har deltatt i friluftsaktiviteter i
sommerferien.
9. Stien mellom Tangane – Strø
Det er arbeidet med stien mellom Tangane og Strø, ref. handlingsplan for
friluftsrådet. Å finne den gode balansen mellom de ulike interessene i omådet har
tatt noe tid jf. avisa Valdres…., vi jobber videre å prøver å finne en god løsning.
10. Klopper – forsterking
Det er funnet en løsning på forsterking i samarbeid med beitenæringa. Det blir også
vurdert andre løsninger om dette dukker opp. Det er lagt spesielt vekt på kloppene i
Vestre Slidre i år. Flere løsninger er prøvd ut. Arbeidet ligger noe etter tidsskjema,
men vil arbeides med utover høsten. Det blir satt inn ekstra arbeid med kloppene
med midler fra Norske parker, ref. RS sak 41/19
11. Referat fra referansegruppa for samarbeidet mellom kommunane og Innlandet
fylkeskommune den 20. august, sjå vedlegg
12. Foto og film
Det er tatt film og foto av Stølsruta, dette arbeidet vil bli brukt på digitale flater,
sosiale medier og trykksaker. VNK har eksklusiv bruksrett til bilder og film, vi deler
bruksrett til DNT Valdres og Visit Valdres. Ottt er ferdige med turbeskrivelsen på
Stølsruta og bildene skal også brukes der. Stølsruta er fremma som ett av
signaturproduktene til Valdres gjennom Norske parker.
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