
Velkommen til sluttkonferanse for programmet «Verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellområdene»

FJELLET OG FRAMTIDA – HVA SKAL VI LEVE AV?
31. oktober 2018, Pellestova (Øyerfjellet)
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Praktisk informasjon 
Gjennom programmet «verdiskapning og næringsutvikling i fjellområdene» er det bevilget 50  
millioner i perioden 2013-2017. Det har vært utlysninger og tematiske satsinger innen følgende  
kategorier:

• Lokalmat
• Fjellet som fritidsarena

Sluttkonferansen skal gi inspirasjon til videre arbeid og skal drøfte de utfordringene fjellområdene 
står ovenfor i framtiden. Samtlige prosjekter som er tildelt støtte er spesielt invitert . Samtidig  
ønsker vi alle personer i forvaltning, forskning eller politikk som har interesse for bruk og utvikling  
i fjell og fjellbygder velkommen. Her staker vi vegen for ny fjellpolitikk. 

Kostnader: 
Programmet dekker overnatting og servering (ikke middag kvelden før) for en person per prosjekt. 
Reise til og fra dekkes av den enkelte.

Påmelding: 
Frist for påmelding: 7. oktober 2018. Du kan melde deg på her.
Spørsmål rettes til: Ingvill Helset, mob.: 952 20 206 / e-post: ingvill.helset@oppland.org

• Ungdom og entreprenørskap
• Framtidas byggeløsninger fjellområdene

http://www.korfu1.no/oppland/default.asp?sideid=23&kid=356
mailto:ingvill.helset%40oppland.org?subject=


Program 31. oktober

09.00 Åpnet for registrering – kaffe og bite-ti

10.00 Velkommen v/ fylkesordfører Even A. Hagen, Oppland fylkeskommune. 

Innledning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved seniorrådgiver Judith Kortgard

Fjellindeks – hvor er vi? v/daglig leder Fjellnettverket, Kari Randen

Terrengsykkelsatsingen i Trysil v/Destinasjon Trysil og Opplysningskontoret for terrengsykling 

Fra beite til butikkhyller – Hvordan lykkes? v/Kristin Bendixvold fra Rørosmat og Trond Lund fra Rørosmeieriet

12.00  
– 13.00 Lunsj

Fjellbygd eller feriefjell? Om hytteturisme og naturbasert reiseliv v/Kjell Overvåg, professor HiNN 

Beitostølen – fra sætergrend til reiselivsdestinasjon.  V/rådmann Øyvind Langseth og ordfører Kjell Berge Melbybråten, Østre Slidre 
kommune

Høge sprang i fjell og over daler v/Hallgrim Rogn, Innovangsjonsminister og Kristian K. Holm, næringsutvikler Ål kommune 

Gjennom glasskula mot framtidas hyttegrender v/Pasi Aalto, senterdirektør NTNU Wood 

14.30 

DEBATT
Debattledere: Bjørn Egil Flø, forsker Nibio og Morten Aas, rådgiver Oppland fylkeskommune

I panelet sitter bl.a.: 
• Torill Bye Wilhelmsen, fjellgründer og fjelldebutant
• Anne Karin Olli, statssekretær fra KMD
• Kjell Overvåg, professor ved HINN
• Hanne Alstrup Velure, styreleder Utmarkskommunenes sammenslutning og høyrepolitiker
• Jon Kristiansen, regiondirektør NHO innlandet
• Steinar Berthelsen, styreleder i Fjellnettverket
• Knut Aarstad Bråthen, redaktør i Syn og Segn

16.00 Vel hjem!




