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Næringskomiteen

Fjellnettverket representerer fire fylkeskommuner og sju regionråd, og gjennom dette de fleste kommunene i
fjellområdene i Sør-Norge.
Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge, og fjellkommunene forvalter store naturressurser.
Fjellet har i Norge stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling, ressursutnyttelse, rekreasjon og
folkehelse. Samtidig har disse områdene store distriktspolitiske utfordringer, og det er behov for en offensiv
politikk som tilgodeser fjellområdene spesielt.
Fjellnettverket er bekymret for forslaget om økning i moms for reiselivet fra 10 til 12 prosent. I fjellområdene
bidrar reiselivet til arbeidsplasser og bosetting, og er helt sentral i lokal utvikling og verdiskaping. Et eksempel
er Oppland fylke der 25 prosent av antallet sysselsatte er ansatt i reiselivet.
Reiselivet knyttes ofte opp mot naturopplevelser og kulturlandskap i fjellområdene i Norge og det er et
mangfold av store og små aktører. Samtidig er lønnsomheten i distriktene i gjennomsnitt lavere enn i sentrale
strøki og utfordringer for å få lønnsom drift er store. Det er derfor grunn til å tro at denne økningen vil ramme
aktører i fjellområdene spesielt hardt. En økning på 2 prosent vil bety en betydelig svekkelse av
konkurransekraften. Som igjen reduserer mulighetene til omstilling og nye investeringer.
Fjellnettverket etterlyser også tiltak og finansiering som oppfølging av reiselivsmeldinga. Dette gjelder i første
rekke: Reiselivspolitikk som legger bedre til rette for sterke regionale merkevarer. Bærekraftarbeidet som det
satses på må finansieres bedre mhp krevende forvaltningsarbeid. At det åpnes for fellesgodefinansiering i
reiselivet ut fra lokale behov og forskrifter. Kultur og verdensarv er viktige pillarer som krever midler til
formidling. Arrangementsturisme som en bærebjelke i distriktene og fjellet – mer satsning gjennom regionale
utviklingsmidler eller Innovasjon Norge.
Fjellnettverket ber derfor om at moms for reiselivet ikke økes, men opprettholdes på 10 prosent.

Fjellnettverket vil også påpeke behovet for å sluttføre mineralkartleggingsprogrammene for Sør Norge. Her
gjenstår kartlegging av 66 prosent av landarealet. Hedmark har en geologi som er rik på metaller, fortrinnsvis
kobber og sink, men også muligheter for høyteknologimetaller som gallium og indium. Sammen med andre
metaller vil disse være avgjørende for det Grønne skiftet og IKT revolusjonen. Norges geologiske undersøkelser
har estimert kostnaden for å fylle «hullene» i Midt Norge til 7 millioner kroner.
Fjellnettverket ber derfor om at bevilgningen til NGU økes med minst 7 millioner kroner for å gjennomføre
disse undersøkelsene.

Fjellnettverket. Besøksadresse: Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo. Postadresse: Buskerud
fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen. www.fjellnettverket.no.

Gjennom bredden i våre innspill vil vi synliggjøre at reiselivssatsing er kompleks og Fjellnettverket etterlyser
Stortingets og Næringsdepartementets vilje til å se reiselivspolitikken i sammenheng med virkemidler i andre
departement og innen regionalpolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk og natur og kulturforvaltning.
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