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Fjellnettverket ønsker en nasjonal fjellpolitikk
Fjellnettverket er et politisk nettverk som har 4 fylkeskommuner, (5 regionråd og 6 kommuner)34 i
Sør-Norge som medlemmer. Nettverket arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellbygdene på
dagsorden for å skape livskraftige bygder der verdier skapes. Fjellnettverket ønsker en nasjonal
fjellpolitikk for fjellkommunene og fjellområdene i Norge. Fjellpolitikk må rette seg konkret mot de
muligheter og utfordringer som er i fjellområdene, både på eksisterende politikkområder men også
på tema som er spesifikke for fjellet. Viktige tema for utforming av fjellpolitikk er: Fjellandbruk,
reiseliv, turisme, fornybar energiproduksjon, mineraler, utmarksforvaltning og
verneområdeforvaltning – men også samferdsel, beredskap og finansiering av lovpålagte tjenester og
andre fellesgoder. Natur og kulturlandskap i fjellet utgjør store ressurser og utviklingspotensial for
hele landets befolkning. Fjellet har et stort og viktig biologisk mangfold som inngår i viktige
økosystemer og store områder er underlagt vern. For å få til en mer rasjonell og differensiert
naturforvaltning, mener Fjellnettverket at antall forvaltningsnivåer og –organer skal reduseres og at
lokale forvaltningsorgan styrkes. Fjellnettverket ønsker en nasjonal overordnet fjellpolitikk som
tydeliggjør viktigheten og betydningen av fjellområdene i Norge og som styrker næringsutvikling,
sysselsetting og folketallsutvikling i fjellet. Vi ønsker i første omgang fokus på tre tiltaksområder:

Viktigheten av fjellandbruket
Fjellnettverket har i lang tid jobbet for fjellandbruket. Jordbruket i fjellområdene står for rundt 20-30
prosent av landbruket i Norge regnet etter jord- og skogbruksareal, antall aktive bruk og antall
husdyr i grovfôrbaserte næringer1. Ca. 15 prosent av sysselsettingen i fjellområdene er knyttet til
jordbruket, noe som er vesentlig høyere enn i resten av landet. Fjellandbruket leverer produkter
med høy kvalitet og særpreg. Det trengs forskning for både å underbygge, dokumentere og
videreutvikle fjellandbruket; Bioforsk/NIBIO er en sentral og viktig forskningsinstitusjon.
Fjellnettverket vil påpeke viktigheten av at Bioforsk/NIBIO er stasjonert og representert i de norske
fjellområdene. Vi ønsker et sterkt fokus på kompetanseheving og rekruttering innenfor
fjellandbruket og ber om at fjellfagskoler blir prioritert. God og balansert rovviltforvaltning er viktig
for fjellandbruket.

Fjellområdene må involveres i arbeidet med reiselivsmeldingen
Reiselivet er en tung og viktig næring i fjellområdene. Reiselivsbedrifter i fjellet er ofte små med få
ansatte og lang avstand til møtefora og høy arbeidsintensitet. Eiere og ansatte i disse bedriftene
innehar viktig erfaring som må inkluderes i arbeidet med kommende stortingsmelding om reiseliv.
Fjellnettverket understreker viktigheten av at regjeringen legger til rette for bred involvering av
reiselivsbedrifter i fjellområdene.

Statlige arbeidsplasser til fjellområdene
Svært mange i urbane strøk har tilknytning til fjellet som fritidsarena. Med stor sannsynlighet ønsker
flere, ikke minst unge familier, å bo utenfor storbyvrimmelen dersom det finnes muligheter for
arbeid og bosted. Av de nesten 3000 nye statlige arbeidsplassene som ble opprettet i 2014, endte
1300 av de i hovedstaden2. Lokalisering av til fjellområdene er også god, målrettet og virkekraftig
fjellpolitikk. Nye arbeidsplasser gir vekstkraft og styrker momentant økonomien i lokalsamfunnene.
Med dagens infrastruktur og tilgang på kommunikasjonsmidler mener Fjellnettverket det er godt
tilrettelagt for flere statlige arbeidsplasser i fjellkommunene.
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