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Referatsaker

1. Valdres friluftsråd søkte i januar i år på Miljødirektoratets «Tilskuddsordning for opprydding i
marin forsøpling» og har fått kr 300.000 til eit oppryddingsprosjekt med førebels arbeidstittel
«Hold Begnavassdraget rent». Prosjektet er eit samarbeid med VKR og Naturvernforbundet i
Valdres, og har som mål å motivere lag og foreninger til å være med å rydde opp langs
vassdragene i Valdres våren 2019. Avspark vil truleg bli Strandryddedagen 4. mai, der alle blir
oppfordra til å rydde langs vassdraga våre. Vi ber om at større forsøpla område blir registrert
via Ryddeportalen, og tek tak i desse med breiare beredskap og godt planlagte ryddeaksjonar
utover mai og juni.
Les meir om tilskuddsordningen her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/70-millioner-kronerfordelt-til-opprydding-i-marin-forsopling/
2. Stavkirker: Hegge blir åpen også i 2019, Bestilt stavkirke billetter til Øye, Lomen, Reinli og
Hedalen (kirkene betaler selv)
3. Verdiskapingsprogrammet og Historien om Lomen stavkirke: OFK har hatt møte med RA om
bla søknaden fra Valdres. Positiv respons på de fleste delprosjekt, RA bevilger kr. 200 000,OFK bevilger også kr 200 000,-. Katharina Sparstad hadde møte med grunneiere 19. mars
https://www.valdres.no/nyheter/2019/3/29/stort-loft-for-lomen-stavkirke-a3384
4. Seterkultur i Norden på UNESCOs verdensarvsliste. Utkast søknad forprosjekt UNESCO ferdig
og til gjennomsyn hos ulike instanser, blant annet på seminar for en gruppe som jobber med
immateriell kulturarv. Norsk institutt for bunad og folkedrakt er sentral i arbeidet.
5. Musikk Innlandet: Det er utarbeida første skisse til hva Valdres kan bidra med i Musikk
Innlandet. Saka behandles av Valdres kulturnettverk 12. april. Kyrre Dahl med fleire kommer
til Valdres kultnettverk 12. april i forbindelse med organisering av nye musikk Innlandet
6. Ungdomsråd: Det har vært møte med ungdomskontaktene, ungdom og Ung i Valdres om
regionalt Ungdomsråd. Rådet må være relevant og ha en reell funksjon. Det er derfor viktig
at det organiseres riktig. Det skal være workshop 10 april for å konkretisere ulike modeller.
7. Folkemusikk: Det er satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeida en intensjonsavtale
mellom det Valdreskommunene og folkemusikkmiljøet/laga. Saka skal opp i OK-forum i april.
Hensikten er at vi skal styrke det samla arbeidet.
8. Festivaler:
 Festivalene har diskutert nytt lovforslag om skatt på frivillig arbeid på nettverksmøte.
7. mars. Lovforslaget ville ikke påvirke festivalene i Valdres fordi alle er ideelle
organisasjoner med grense på 10000 pr frivillig for ikke skattepliktig honorar.
Lovforslaget går trolig ikke i gjennom, og det er ikke aktuelt for Valdres å gå ut med
en egen støtteerklæring for festivalene
 Flere festivaler vil gå inn i en prosess knytta til miljøsertifisering for arrangement
innenfor Green Key, Fee Norway
9. Samarbeidsavtaler merkevare: Alle samarbeidsavtaler 2019 er nå signert (Valdres FK, LEUG
og Ragnhild og Eldbjørg Hemsing). Team ski Valdres har en 3-årig avtale som går ut i 2019
10. Handlingsplan Norske parker, se vedlegg
sign.
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11. Svarbrev SVV, angåande vegmeldingar, se vedlegg
12. Årsmelding og rekneskap for VNK 2018, sjå Regionstyremøte 3. april
13. Landbruksforum for Valdres
Landbruksforum for Valdres vart arrangert 25. mars der målet var å:
- bli kjent med nytt regionalt bygdeutviklingsprogram i Innlandet og praktiseringsreglar for
handsaming av bygdeutviklingssaker i Innovasjon Norge, Innlandet
- bli samde om tiltak for å fremme utviklinga av landbruket i Valdres
Både Fylkesmannen i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet peikte på at Valdres er eitt av
tre særleg prioriterte område i det nye Regionale bygdeutviklingsprogrammet (RBU) og at det
å sikre små og mellomstore bruk er viktig. Tiltak som kan styrke verdiskaping, auke
kompetanse og bidra til klimatilpassing og auka bærekraft blir viktig framover, ikkje tiltak
som gjev auka produksjon. For meir info: https://www.valdres.no/nyheter/2019/3/26/naligger-mulighetene-her-for-valdres-a3383
14. Landbrukskurs i Valdres
VNK og Fylkesmannen i Innlandet arrangerer vinteren 2019 kursrekkja «God økonomi med
betre agronomi» og «Inspirasjonsdag om dyrking av grønnsaker og nyttevekster» i samarbeid
med Oppland Fylkeskommune, landbrukskontora, Landbruksrådgjeving Innlandet, Bonde- og
Småbrukarlaget, Bondelaget og Sau og Geit. Arrangementa er fullteikna med kring 60
deltakarar. For meir info:
https://www.facebook.com/events/372887666599883/ og
https://www.facebook.com/events/389904271810378/
15. Fjellnettverket, Fjellkonferansen 2019, 27-28 mai på Vestlia Geilo
16. Norske Parker, parkkonferanse 11. - 12. juni på Scandic Valdres

Forslag til vedtak:
Valdresrådet tek referatsakene til orientering

Vedtak:
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