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Referatsaker

1. Acos, arbeidet er startet opp, noe arbeid gjennstår, vi regner med å ha tatt
systemet i full bruk ila tidlig haust.
2. Referat frå DUR (Drifts og utviklingsrådets) møte 11.mai, sjå vedlegg.
3. Aksjon AQUA har hatt en rolig vår, siden organisert ryddeaktivitet i stor grad har
blitt pålagt å utsettes til høsten. Men i juni har vi fått på plass en koordinator i
prosjektet, Torkjell Haugen, og vi har fokusert på å etablere kontakt med
kommunene og befare innmeldte tips om forsøpla områder. Vi er også med på den
nasjonale kampanjen #likefinsomfør, der vi eksplisitt ble bedt om å bidra siden vi er
et friluftsråd i fjellregionen med stor hytte- og fottur-turisme.
4. Felles sommerkampanje:
VV og VNK har gått sammen om en felles Google-klampanje for å synliggjøre tema
sykling, vandring, fisking og stølsliv/familie på Valdres.no i sommer.
Budsjettet ligger på 25.000 kr. VNK 15.000, VV 10.000 og VV gjør det praktiske
arbeidet (verdi 5000,- .) De bygger temasider og følger opp kampanjen som kjøres
hos Tur Digital. Målgruppe: Nordmenn, 25-65 år som bor i grei kjøreavstand fra
Valdres (Oslo, Viken, Innlandet, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag).
Interesser som friluftsliv, fjell, natur, familie og sykling.
5. I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet har vi hatt fokus på kurv og lokalmat
denne våren, og bidratt til å heve oppmerksomheten rundt den lokale REKO-ringen
i Valdres og årets kurvekåring/Valdresgildet. Dette ble også trukket frem som en
variant til tidligere års Valdresdag og lokalmatmarked:
https://www.valdres.no/nyheter/2020/6/11/bestill-reko-varer-for-20-juni-og-startsommeren-til-fjells-a3475
Les mer om Valdresgildet her: Han har laget årets beste kurv
Reportasje fra «bakrommet» under Valdresgildet: Skinnet kan bedra
6. Kurs i regi av Ung i park
Det blir arrangert 2 kurs i regi av Valdres Ung i sommer, og 2 tilbud for ungdom på
VNG. Sommerkursene er Slåttekurs på Dale, Øystre Slidre 23-26 juli og Stølskurs på
Olestølen 21-23 august. Begge kursene blir med Kathrin og Thomas Aslaksby
Det blir også to tilbud for VGS; Reinsslakting med FRAM tamreinlag og befaring og
rydding i støkslandskapet på Stølsvidda. Vi blir med en registrator som har
registrert i sommer (geit Høitomt) ved Tisleia
7. Stavkirkesommeren
Guidekurset ble avlyst, da det var få påmeldte, med det er gjennomført opplæring
av stavkirkeguider for kirkene som er åpne ved på Reinli 18. juni med Jahn Børe
Jahnsen.
Status for kirkene:
sign.
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Sør-Aurdal: begge kirkene er åpne med normale åpningstider (6 dager)
Vestre Slidre: Slidredomen åpen som i fjor, onsdag og lørdag. Lomen har ikke delvis
fått på plass guiding, det blir i alle fall åpent for guiding lørdager, kankje også
søndag
Vang: Høre stavkirke holder åpent man-lør 11-17 i perioden 20.06.-15.08. Øye er
stengt
Øystre Slidre: Hegge er foreløpig uavklart.
8. Tilrettelegging rundt Lomen stavkirke Skilting Lomen stavkirke



Gamlestua ved Lomen stavkirker er restaurert og strøm blir lagt inn i sommer – med
støtte fra Verdiskapingsprogrammet. Det er uvisst om kafedrifta kommer i gang i år.
Kultursti er avklart med grunneiere fra Lomen kirke og et stykke videre Kyrkjevegen
retning Ellestadåsen som en runde

9. Valdrestavler i kommunene
VV og VNK har fulgt opp initiativet til kulturnettverket/kommunene om å følge opp
Valderstavlene som ble satt opp av Rådhuset AS i 2007. Disse inneholder utdatert
informasjon og må fjernes. VNK og VV kan gå sammen om å produsere nye tavler
som en del av Bærekraftsertifiseringen av reiselivet. Dette vil forhåpentlig være
avsluttet høst 2020 slik at nye tavler kan komme opp til sesong 2021. Kommunene
har lokalisert de gamle tavlene, og noen kommuner har fulgt opp med en ansvarlig
til å følge opp/ta ned tavlene. Nye tavler blir et samarbeid der VNK bidrar med
layout og produksjon, VV (og kommuner) med innhold og kommuner med stativer.
Kommunene må sjekke tilstanden på eksisterende tavlestativ
10. Gards- og stølsnettverket
De fleste gards- og stølsbedriftene holder åpent i sommer, med en del ekstra tiltak
i forhold til hygiene, avstand og listeføring. Dette innebærer færre gjester av
gangen, og det forventes redusert inntekt for de som tar i mot besøk.
11. UNESCO status og videreføring
Norsk seterkultur har vore i gjennom eit forprosjekt for å legge grunnlag for ein
søknad om ein inskripsjon av seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell
kulturarv. Forprosjektet vart avslutta i februar 2020, og Norsk seterkultur har søkt
alle seterfylka og støtte til vidare arbeid. Dersom vi får støtte på intill 1,2 mill, vil
det vidare arbeidet leggjast til Rådhuset Vingelen.
Forprosjektet vart gjennomført frå august 2019 til arbeidsavtala var avslutta i februar
2020. Prosjektleiar i forprosjektet var Anne-Katrine Brun Norbye, men Valdres Natur- og
Kulturpark som base. I forprosjektet er det brukt tid til forankring og etablere ein
arbeidsstruktur. Det er etablert ei referansegruppe med ressurspersonar for ulike område
og institusjonar, og kontaktpersonar frå andre organisasjonar og institusjonar som kan
sign.
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bidra i ulike deltema i arbeidet. Dette er viktig for det vidare arbeidet. Det er også
utarbeida ein prosjektbeskriving som legg grunnlaget for det vidare arbeidet. Vi er godt
nøgd med arbeidet til prosjektleiar i forprosjektet Anne-Katrine Brun Norbye og har no eit
godt grunnlag å arbeide etter.
Intensjonen med lokalisering til Valdres var å bruke regionen og setermiljøet med aktive
stølstradisjonar, Bunad- og folkedraktsinstitutett som er akkreditert og dagleg leiar av
Norsk Seterkultur som er lokalisert i Valdres Natur- og Kulturpark. Etter avslutta
forprosjekt ser vi no at de prosjektet er svært omfattande med stor grad av involvering,
mange aktivitetar og tverrfagleg kunnskap. Vi ser det derfor naudsynt å legge
organiseringa til ein annan institusjon med betre kapasitet og har teikna intensjonsavtale
med Rådhuset Vingelen i Tolga kommune. Dette er eit frittståande næringsselskap
lokalisert i fjellbygda Vingelen som tilbyr tenester innan prosjekt- og prosessleiing, kurs,
sekretariat, forretningsutvikling, samfunnsanalyse med meir. Rådhuset Vingelen skal ha
prosjektleiinga med eit team på fire personar med Linda Merete Ramberg som
prosjektleiar. Dei vil også ha tilgang på fagressursar i resten av organisasjonen. I tillegg til
at Rådhuset Vingelen skal nytte nettverk og referansegruppe frå forprosjekt, er det også
lokalisert i eit aktivt setermiljø, der fleire i prosjektleiinga også er stølsbrukarar.

Oppstart av hovudprosjekt kjem sjølvsagt an på finansiering, og minimum løyvd
tilskot skal vere kr 1,2 mill. Det er søkt seks fylker om støtte, og førebels er det
gjeve positivt tilsegn frå et fylke; Vestfold og Telemark. Innlandet vil behandle
søknaden 30. juni. Trøndelag hadde søknadsfrist 1. juni, og vi håpar å få økonomien
avklara innan oktober.
12. Aksjon Setra mi
Nors seterkultur har satt i gang en kampanje – Setra mi! Der seterbrukere kan
sende inn info om setra si. Det er også en konto på instagram der folk kan dele
bilder. Materialet kan kunne bukes i det videre UNESCO-arbeidet, og for å
visualisere setrene på kart.
http://www.seterkultur.no/?page_id=3335

Forslag til vedtak:
Regionstyret tek referatsakene til orientering

Vedtak:
sign.
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