Årsmelding
Valdres friluftsråd
2019

Team Valdres Ski i ryddeaksjon - aksjon AQUA. Foto: Lene Hovi
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1

INNLEDNING
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig
merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskaping og
livskraft i lokalsamfunnene.
VNK har “Frisk i Valdres” og “Stier, løyper og skilting” som prioriterte satsingsområder. For å følge
opp disse satsingsområdene og for å få samlet alle gode krefter for friluftslivet i Valdres, ble Valdres
Friluftsråd (VFR) etablert i 2012.
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ORGANISERING
Valdres Friluftsråd sin virksomhet skal skilles fra VNKs øvrige virksomhet med egne vedtekter,
regnskap, årsmelding, arbeidsplan og møteprotokoller.
VFR medlem i Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som er en paraplyorganisasjon for
interkommunale friluftsråd, og er deres felles talerør overfor nasjonale myndigheter og
organisasjoner. FL fordeler statlig driftstøtte til friluftsrådene og legger til rette for
kompetanseutvikling.

2.1

Medlemskommuner
Kommunene som er med i VFR er Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, SørAurdal og Etnedal.

2.2

Regionstyret
Regionstyret er friluftsrådets øverste organ, og styret til friluftsrådet er identisk med
regionstyret. Styret bestod av de seks ordførerne fra medlemskommunene, samt to politikere
fra Oppland fylkeskommune.
Inger Torun Klosbøle, styreleder til 18 /10
Eivind Brenna, nestleder til 18 /10
Vidar Eltun
Toril Grønbrekk, til 18 /10
Kåre Helland, til 18 /10
Kjell Berge Melbybråten, til 18 /10
Kjersti Bjørnstad, ut 2019
Kari-Anne Jønnes, ut 2019
Dag Arne Henriksen (OFK adm.), ut 2019

Linda Mæhlum Robøle, styreleder fra 18/10
Vidar Eltun, nestleder fra 18/10
Odd Erik Holden, fra 18/10
Knut Arne Fjelltun, fra 18/10
Marit Hougsrud, fra 18/10
Haldor Ødegård, fra 18/10

Møtande rådmann har vært Martin Sæbu og Jostein Aanestad.

2.3

Administrasjon
Ina Syversen er daglig leder i 70 % stilling og Lene Hovi har 20% stillingen i friluftsrådet.
Tilsatte i VNK har bidratt i ulik grad til administrasjon og arbeid i VFR gjennom året.
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2.4

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsutvalget
kan forberede saker for styret – og kan også delegeres myndighet fra styret.
Samarbeidsutvalget består av ett medlem fra hver kommune, utpekt av den enkelte
kommune. Samarbeidsutvalget skal behandle saker av praktisk og administrativ karakter, og
er et forum for samordning og erfaringsutveksling. I tillegg er reiselivet ved Visit Valdres og
frivillige ved DNT Valdres representert. Møtene ledes av daglig leder av VFR.

Medlemmer
Vang kommune
Vestre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Nord-Aurdal kommune
Sør-Aurdal kommune
Etnedal kommune
Visit Valdres
DNT Valdres

Representant
Kari Wangensteen
Åshild Gjevre
Liv Vingdal
Kristi Westerbø/Hege Olimb
Myhre
Mirian Øyhus Mikkelsgård
Kari-Elin Saglien/Håvard Telstø
Merete Hovi
Trond Vatn

Stilling
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Rådgiver miljø og plan
Reiselivssjef
Nesteder

Møter 2019: 10.september
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ARBEIDSOPPGAVER
Her vil hovedoppgavene for VFR i 2019 bli nevnt.

3.1

Sti og løyper
Stier, løyper og skilting er prioritert arbeidsområde for VNK og VFR. Gjennom flere år er det
lagt ned betydelig arbeid i å skilte, kloppe og tilgjengelig gjøre informasjon om turer i Valdres.
Skilt og klopper
Det har blitt fulgt opp med registrering av hvor skiltene og kloppene er satt opp, samt noe
vedlikehold av skilt. Vi har gjennomgått flere turer og har fulgt opp flere turer av Topp 30
turene som ikke har vedlikeholds ansvarlig eller avklarte forhold til grunneier. Det ble gjort
avklaring på hvordan klopper skulle utbedres, som ble sendt ut til vedlikeholdsansvarlige.


Avvik
Friluftsrådet har ikke gjennomgått alle turer med klopper da det er et betydelig
antall. Tre kommuner har god oversikt og de tre andre må følges opp i 2020.

Videreutvikling av «Stølsruta i Valdres»
I samarbeid med DNT Valdres og VNK åpnet vi «Stølsruta i Valdres»
som en historisk vandrerute 3.august 2018. Vi har arbeidet med å
formidle mer historie og kunnskap tilknyttet ruta. Det er skiltet og satt
opp tavler i tilknytning til stølslagene langs ruta.
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Synliggjøring og bruk av stier og løyper
VFR har facebook og nettside sammen med VNK i 2019 brukt disse kanalene til å spre
informasjon om allemannsretten, aktiviteter og turforslag i Valdres.


Avvik
1. Arbeidet med å overføring lokalturer til en annen turportal enn outtt.com er
ikke gjennomført.
2. Varmebuene er synliggjort på nettsidene til VNK, men ikke på facebook slik
det var planlagt

Helhetlig og godt løypenett i Valdres
I 2019 bidro VFR til at det ble sendt ut løypegiroer til hytteeiere og fastboende gjennom
Valdresmagasinet. Friluftsrådet bidro også til å bygge skibru på Filefjell for å få
sammenhengende tidligløyper i området. Det er arbeidet med stien mellom Tangane og Strø
og arbeidet vil fortsette i 2020.


Avvik
1. Nasjonal sykkelvei nr 5 ble ikke fulgt opp
2. Det ble ikke opprettet kontakt med forskermiljø, vil følges opp i 2020

Varmebuer
Det ble søkt om tre nye varmebuer høsten 2016 og vi fikk tildelt 300 000,- til dette fra
Sparebankstiftelsen DNB. I samtale med stiftelsen fikk vi godkjent å utvide prosjektet til å
gjelde seks gapahuker/varmebuer. Dermed var det seks løypelag som fikk tildelt midler til
gapahuk/varmebu.
Prosjektet er nå ferdigstilt og gapahuker/varmebuer er i bruk.
Søke og organisering av tiltak
Friluftsrådet har bistått flere lokale lag og foreninger i ulike spørsmål om tilrettelegging i friluft.
Vi får tilbakemeldinger at det er nyttig med en regional ressurs på dette feltet som ser
friluftslivet på tvers av kommunegrenser og kan samordne tiltak. Det er også fulgt opp flere
innspill fra ulike lag og foreninger i arbeid med å etablere og forbedre stier i ulike områder med
skilt og tavler; Vestre Slidre, Etnedal og Vang

3.2

Friluftsaktiviteter og annen tilrettelegging
Det er gjennom 2019 blitt gjennomført aktiviteter og tilrettelegging som friluftsrådet selv har
gjennomført eller i samarbeid med andre.

Friluftsskolen
Friluftsskolene som blir gjennomført i Valdres er populære og får
gode tilbakemeldinger. Det ble gjennomført fire friluftsskoler;
Friluftsskolen på Brennabu, Stølsveko i Øystre Slidre,
Friluftsskolen i Vassfaret og Friluftskolen i Etnedal. Det var 74
barn og unge som fikk en aktiv ferieuke i 2019.
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Tilrettelegging av friluftsområder
Friluftsport
Det ble i 2019 igangsatt et prosjekt med å etablere friluftsport i
samarbeid med Nord-Aurdal kommune på Leirasanden.


Avvik
Tavlen på Vaset er ikke produsert

Friluftsaktivitet
Gjennom flere tilskuddsordninger er det mulighet til å søke midler til friluftsaktiviteter. VFR
søkte om ett prosjekt i 2019.
Friluftsglede
Friluftsglede var et prosjekt der målet er å introdusere natur og friluftsliv og nærmiljø for
mennesker med innvandrerbakgrunn. Skape forståelse for verdien av variert fysisk aktivitet
samt muligheten for økt integrering ved å delta i organisert foreningsliv. Prosjektet er i
samarbeid med Læringssenteret i Nord-Aurdal kommune og lokalt i kommunene etter initiativ.
Det ble gjennomført 11 aktivitetsdager med ca. 25 deltakere på hver aktivitet.

3.3

Øvrige oppgaver
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Friluftsrådet har vært engasjert i prosjektet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i
Nord-Aurdal. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2019.
Utstyrsbase
VFR/VNK har opparbeidet seg en utstyrsbase som kan lånes ut; GPS’er, akematter,
prompeputer, truger, sager og annet tur/friluftsutstyr. Noe av utstyret er plassert på
utstyrssentralen i Øystre Slidre og BUA i Nord-Aurdal.
Aksjon AQUA – Reine vatn i Valdres
I 2019 fikk Valdres friluftsråd tilsagn på kr 300.000 fra Miljødirektoratet, da vi søkte om
«Tilskudd til tiltak mot maritim forsøpling» i et samarbeid med Valdres Kommunale
Renovasjon og Naturvernforbundet i Valdres. Prosjektet hadde to hovudmål:
- Å motivere og legge til rette for frivillig innsats under Strandryddeveka og
Strandryddedagen
- Motta tips om ekstra forsøpla områder som krevde egna mannskap og utstyr, sju
slike områder vart rydda opp
Det ble ryddet ca 12 tonn avfall i regi av prosjektet.
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ØKONOMI OG REGNSKAP
Regnskapet viser en samlet inntekt på kr. 1 995 838,- og en samlet utgift på kr. 2 180 203,- som
gir et årsunderskudd på kr. 184 365,-. Underskuddet dekkes med bruk av bundne fond.
Egenkapital og bundne fond pr. desember 2019 er kr. 370 595,-.
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