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(kortversjon)
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.
Den 10 årige avtalen 2007-2017 mellom Valdreskommunene om VNK og lokalsamfunnsutvikling
har støtte fra både Regjeringen, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og næringslivet – gjennom Valdres Næringsforum BA.
Hovedstrategien er at alle tiltak i VNK skal bidra til å bygge merkevaren Valdres.
VIKTIGE SAKER I 2009
I 2009 ble det foretatt en evaluering av 10-årsavtalen der de overordnede mål,
strategier og verdigrunnlag ble besluttet opprettholdt.
I handlingsprogrammet for 2009 ble følgende innsats - og satsingsområder prioritert.
Regional merkevarebygging – der det i 2009 ble gjennomført den største merkevarekampanje i Valdres noen gang – der Valdres og VNK har fått en langt større synlighet enn tidligere. Det er også tatt nye initiativ vedrørende merkevareorganisasjonene.
Støling - i gards- og stølsturismeprosjektet har det deltatt 34 vertskap og i Fyrtårnprosjektet
18 vertskap med stor entusiasme. Det er tatt initiativ til forlengelse av prosjektet.. Stølssatsingen inngår for øvrig som et viktig element i kulturminnesatsingen.
Frisk i Valdres – de viktigste saker har vært forankring av fysiotek og treningskontakter
(150 utdannet fra okt 08 til nov. 09). Valdres som forebyggingsregion er befestet nasjonalt.
Klimautfordringen – Hallingdal og Valdres har i 2009 fullført arbeidet med en felles energiog klimaplan for regionene, som på nyåret 2010 er på behandling i alle 12 kommunene.
Deretter blir det opp til hver enkelt kommune og
utarbeide sine kommuneplaner. Fellesprosjektet vil kunne bistå i denne prosessen der det
er viktig å samordne alle gode krefter for at Valdres skal bli spesielt gode på dette.
Stier, løyper og skilting er et viktig satsingsområde. Det har i 2009 pågått mye bra arbeid
både i regi av Valdres Destinasjon AS, kommunene og VNK. Viktig her er også arbeidet
med fellesgodefinansiering der Valdres v/ Valdres Destinasjon AS er valgt som pilot for utvikling / utprøving av modeller.
Ryddige og attraktive regioner – her har stedsutviklingsprosjektet for regionsenteret Fagernes pågått i Nord-Aurdal kommunes regi, mens prosjektet ”Valdres sett fra vegen” i regi
av VNK i 2009 bidro til at 6,5 km langs veg ble utsiktsryddet.

Kultursatsing – er et høyt prioritert satsingsområde innen VNK. Viktige tiltak i 2009 har
spesielt vært støtte til festivaler og etableringen av ” Austnorsk kompetansesenter for folkemusikk, jazz og rock”. Vedrørende kultursektoren er det et svært bredt spekter av mindre
tiltak som støtter opp under merkevarebyggingen.
Verdiskapningsprogrammet for kulturminner – har som mål å bruke kulturminner / lokal
historie som en vesentlig del av verdiskapningen i Valdres, og inngår således som en viktig
del av VNK – konseptet. Det er i 2009 utført svært mange tiltak – her nevnes byggeskikk,
mobilisering, støtte til restaureringstiltak, tilrettelegging av stinett med kulturminneinfo,
stølskartlegging (50 involverte stølslag), stavkirker, gjennomføring av kulturminneåret 2009
m.v.
Valdresportalen – er i løpet av 2009 videreutviklet ved at nye nettsider er implementert og
at den er gjort mer oversiktlig. Det er mer stoff og muligheter og lettere å finne fram for bruker.
Kompetanse – Foruten kursing av ValdresVert har den viktigste satsingen i 2009 vært
”Ung i Valdres” og støtte til oppstart av toppidrettslinje i VVS. VNK har også vært inne i
drøftingen om et karrieresenter i Valdres.
Samferdsel – Stortingsbehandlingen av Nasjonal Transportplan (2010-2019) der ØyeBorlaug, Fønhus- Bagn og Bagn-Bjørgo ble svært høyt prioritert, var viktigste enkeltsak for
Valdres i 2009. VNK hadde også en grundig behandling av den nye fylkesvegplanen for
2010-13.
Vedr. Fagernes lufthavn har det vært stor fokus på å få til en god videreføring av det trafikkskapende arbeid etter avviklingen av Flytrafikk Valdres AS..
Tilflytting er et viktig satsingsområde. I 2009 ble nederlenderprosjektet som resulterte i vel
100 tilflyttere fullført. Det ble nedsatt en gruppe med repr fra kommuner og næringsliv som
har utarbeidet et langsiktig program for tilflytting. Ambisjonene er å få til et godt program
som skal øke tilflyttingen til regionen. Dette blir en flerårig satsing.
BU – ordningen - bidro i 2009 til investeringer / tiltak for i alt 37,1 mill.kr. Ordningen
er foreløpig forlenget til 31.12.2010 og det har i 2009 blitt arbeidet for å få på plass en varig
desentralisert modell. BU- styret hadde til fordeling 14,6 mill. kr i rentestøtte og 7,5 mill. kr. i
tilskudd i 2009.

ANDRE FORHOLD
Økonomien i VNK er basert på et spleiselag mellom kommunene, OFK, statlige ordninger,
private og egne midler. Årsregnskapet i 2009 viser et overskudd på 727’.
Ledelsen i VNK har bestått av, styreleder Eivind Brenna, neststyreleder Tor Berge og daglig leder Kjell Arne Berntsen, mens Valdresrådet har vært ledet av rådsleder Gro Lundby,
nestleder Bjørg Brestad

Mer informasjon er gitt i den ordinære årsmeldingen som er utlagt på www.valdres.no På dette
nettstedet er det også orientert om andre regionale organer, VNK`s avtaler, handlingsprogrammer,
BU – ordningen, referater/saker fra alle møtene i Valdresrådet og utviklingsstyret.

