EUROMONTANA
Euromontana ble etablert som en uavhengig stiftelse i 1996 og er et nettverk bestående av
75 fjellregioner/-kommuner/-organisasjoner fra 20 ulike land. Sekretariatet ligger i Brussel.
Euromontanas målsetting er å jobbe for å forbedre levekår og livsgrunnlag for innbyggerne i
Europas fjellområder.
Euromontana skal bl.a.:
• Representere befolkningen i Europas fjellområder sine interesser innen kultur,
økonomi, politikk og forskning og formidle disse løpende til EUs institusjoner, de ulike
landenes myndigheter og aktuelle organisasjoner.
• Fremme fjellregionenes styrke og merverdi for Europas utvikling
• Legge til rette for økt samarbeid mellom fjellregionene i Europa – bl.a. gjennom felles
prosjekter, erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og dialog
• Utføre, ta i bruk og sammenfatte studier og forskning i fjellområdene
Euromontana legger til grunn prinsipper som bærekraft, kvalitet, nettverkssamarbeid og
bruk av teknologiske verktøy.
Generalforsamlingen er Euromontanas øverste organ og den gjennomføres en gang i året på
høsten. I tillegg har organisasjonen et styre med en president, fem visepresidenter og fjorten
styremedlemmer. President er for tiden Juan Andrès Gutierrez fra Baskerland, Spania.
President og styre velges for fire år av gangen og inneværende periode løper fra 2016 til
2020. Norge har pr. dato tre plasser i styret.
Fire norske fylkeskommuner er medlemmer i Euromontana – Viken, Innlandet, Vestfold og
Telemark og Vestland. I tillegg er regionrådet for fjellregionen (interkommunalt samarbeid
mellom 7 kommuner i Nord-Østerdalen), organisasjonen "Utmarkskommunenes
Sammenslutning" (USS) med kontor i Oslo (100 medlemskommuner fra hele Norge),
Østlandsforskning og Vestlandsforskning medlemmer.
Euromontanas innsatsområder er:
• Fjell 2020
• Territoriell samhørighet (Cohesion)
• Landbruk og distriktsutvikling
• Produkter fra fjellregionene
• Energi
• Innovasjon
• Tjenester i allmennhetens interesse (SGI)
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• Utdanning og praksis
• Skog og treforedling
• Bærekraftig turisme
• Miljø og klima
• Mobilitet og infrastruktur – inkl. infrastruktur for IKT
• Ungdom
For mer informasjon se: www.euromontana.org
Arbeidet fra norsk side i Euromontana er nært koblet til det norske fjellnettverket
(http://www.bfk.no/Fjellnettverket/) - for tiden ledet av Olav Røssum fra Innlandet
fylkeskommune. Kari Randen er daglig leder og sekretariatet ligger på Geilo i Hol kommune
(Viken). Fjellnettverket har fokus på landbruk, internasjonalt samarbeid, mat og reiseliv,
fjellpolitikk og fjellindeksen.
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