
Vestre Slidre Hytteforening: Utkast foran årsmøtet på Sekskanten 3.10.2020 til  

Årsmelding for virksomhetsåret 2019-20  
 

Foreningens ledelse i det 6. driftsåret 

Foreningen har i driftsåret hatt følgende styre med vararepresentanter, som valgt på årsmøtet 5. 
oktober 2019 (perioden de ble valgt for i parentes): 

 Vaset Brakastølen, etc Syndin Uten geogr.bånd 
Styremedlem Helga Sagsveen 

(2020) 
Vegard Sørensen 
(2021) 

Geir Hansen 
(2020) 

Bjørn Mathiesen 
(2020) 

Vararepr.  Torgeir Tvedt 
(2020) 

Arne Lambech 
(2020) 

Lars Mørk (2020) May Wenche 
Amundsen (2020) 

 
Som revisor: Stein A. Christensen (2020);  

Som valgkomite: Nils Kårstad (2020) og Andris Wangensten (2020) 

Styrets møter og møtedokumentasjon 
Arbeidsutvalget har fortsatt arbeidsformen fra tidligere, med enkelte fysiske møter og forøvrig 
løpende konsultasjon på telefon og epost. Styret har hatt to regulære styremøter, 27.2. 20, og 
14.5.20. De to i første halvår 2020 med takk holdt respektivt i medlems-kontorlokaler: hos Aller på 
Hasle/May Wenche Amundsen og hos iBinder/Vegard Sørensen på Rosenholm, Oppegård. 

Hovedsaker for hytteforeningen dette året  
Pandemien og spesielt innføringen av hytteforbudet fra 12. mars 2020 ble en hovedsak dette 
driftsåret, og nedstengningen utfordret både hyttebrukerne og de næringsdrivende som i hovedsak 
har sin omsetning fra hyttebrukerne. Dette medførte også at ordførerens årvisse informasjonsmøte 
ble kansellert i påsken 2020. Ved driftsårets utløp har føringene med Norges-ferie for majoriteten 
ført til mange besøkere i fjellet i vår region.  
 
VSH under pandemien vært særlig opptatt av gjennom etterspørsel å sikre omsetning og overlevelse 
for våre viktigste servicebedrifter i vår nære, og tendensen er lovende. Hytteforbundet utløste også 
tilbud om frivillige og betalte tjenester på sosiale medier hytteeiere kunne benytte i forbudsperioden 
når de selv ikke kunne dra på hytta. 
 
De prioriterte saker fra årsmøtet 2019 er i hovedsak gjennomført og levert til. Erfaringen under 
pandemien har løftet fram et par saker som årsmøtet 2020 inviteres til å vurdere: Først sikring av en 
helseberedskap i vertskommunen, slik at kommunens ansvar for helsetilbudet også for 
fritidsinnbyggernes kan bekreftes. For det andre betydningen av en styrket digital infrastruktur / 
bredbånds-kapasitet også for fritidsinnbyggerne i kommunen/regionen. 
 
Utkast til ny arealplan for Vestre Slidre og andre høringsinnspill 

Første utkastet til ny arealplan i kommunen forelå midt under pandemien. VSH har tidligere sendt inn 
omfattende innspill til planen. Vi leverte vår høringsuttalelse innen fristen 8. mai 2020 til 
«Kommuneplanens arealdel 2020-2028 til 1. gangs offentlig ettersyn». Styremedlem Helga Sagsveen 
har hatt hovedansvar for dette arbeidet. Styret legger særlig vekt på at det ligger inne forslag om å 
etablere en fjellgrense i planen. Dette vil skjerme de øverste fjellområdene mot hyttebygging og sikre 
gjennomgående tilgjengelighet til fjellet for friluftsformål. Vi har også kommentert de enkelte 



utbyggingsforslagene og påpekt miljøkonsekvenser av store utbygginger med snauhugst, veibygging 
og generelt store masseforflytninger.  
 
Styret har i tillegg sendt høringsuttalelser ved følgende plansaker: 
 

Reguleringsplan for fortetting av Brakastølen, offentlig ettersyn (des 2018 og mai 2019). Her 
ble det også utarbeidet egne høringsuttalelser fra vellene.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid for Høyset panorama, nedre del (nov. 2019). Dette vil 
eventuelt være en omfattende videreføring av Høyset panorama fra Knippesetvegen og ned 
til Krokåni. 
 
Søknad om oppsetting av telemast ved Nørre Gilen.  
Styret engasjerte seg i forhold til søknadene om nye telemaster i Syndinområdet, både ut fra 
ønsket om styrket bredbåndskapasitet og ønsket om å redusere naturinngrepet mest mulig. 
Masten ble etter protester flyttet mot syd-vest til en mindre synlig posisjon. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid/detaljregulering for Gomostølen panorama (aug. 2020). 
Planområdet ligger i Nord-Aurdal, men vil ha vann, avløp og vei fra Vestre Slidre. Planen 
bryter med prinsippene i arealdelen av kommuneplanen for Vestre Slidre og ligger delvis over 
foreslått fjellgrense. Planen har også konsekvenser for skiløyper og stier i området og er et 
godt eksempel på at det er viktig med samarbeid over kommunegrensene.  

 
 
Fellesmøte 3. januar 2020 på Fagernes, hvor fellesinteressene og de innbyrdes avhengighetene 
mellom Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner ble satt søkelys på. Begge kommuners 
kommunaldirektører deltok, sammen med ordfører i NA, begge kommuners arealplanleggere og 
representanter fra styrene i Nord-Aurdal Hytteforum og Vestre Slidre Hytteforening. Ved utløpet av 
driftsåret ble føringer fra januar møtet tatt med inn i foreningens arbeid med en høringsuttalelse til 
det Nord-Aurdal baserte Varsel om Utbygging av Gomobu Panorama nevnt ovenfor.   
 

Hytteforeningen deltok i debattmøte med partilederne i kommunen foran valget.  

Møtet ble holdt på Vaset den 28.8.19. Blant sakene som ble flagget og kommentert i det godt 
besøkte møtet var bevaringen av Vaset sitt særpreg, gjennomslag for fjellgrense i nye arealplan, 
mulighet for samordning av planer mellom Vestre Slidre og Nord-Aurdal for utvikling og sikring av 
tur-områdene i tilgrensende områder, reduksjon av eiendomsskatten, samarbeid om utvikling av det 
rettighetsbaserte helse- og omsorgstilbudet også for hyttebrukere. 

Videre arbeid i faggruppene VSH og kommunen er sammen om 

Styringsgruppa for samarbeidet med kommunens ledelse (Gruppe 1) 

Foreningens ledelse har også dette året hatt god dialog med kommunens politiske og administrative 
ledelse, også om andre saker enn planarbeidet nevnt ovenfor. Det har vært gjennomført møter i 
styringsgruppa i kommunesamarbeidet: 5.11.2019, 17.2.20, 11.5.20 og 22.6.20. Det har gjerne vært 
Mathiesen, Lambech og Sagsveen som har møtt fra vår side. Fra kommunen har ordfører og 
kommunedirektør deltatt fast, mens landbruksrådgiver og arealplanleggere har vært kalt inn etter 
behov. Kommunen har bevilget tilskudd til hytteforeningen for 2020 med kr 20’. Eiendomskatteøret  
ble for øvrig redusert fra 5 til 4 promille fra årsskiftet 2019-20. 



Samarbeidet har sommeren 2020 hatt fokus på samarbeidet om dyrevern i forhold til beitedyr i 
fjellet. Vi har lagt vekt både på varsling om nedfalne, farlige gjerder og om observert skade på dyr. 
Fb-sidene våre har fungert godt som varslingsmedium, og hyttefolket og andre brukere av fjellet har 
gitt våkne og gode innspill. Landbruksrådgiver har vært en særlig tilgjengelig kontakt inn mot 
kommunen i disse sakene. 

Stirydding i hht flerårsplan (Gruppe 2) 

Dugnadsgruppen, under ledelse av Arne Fagerlie, har dette året vært i redusert aktivitet, som 
resultat av grunneieruro overfor kloppe-leggingen someren 2019. Ved inngangen til nytt virksomhet-
sår for hytteforeningen, har stigruppa meldt oppbud etter et langvarig, inspirerende og målrettet 
arbeid med opparbeidelse av sykkelstier siden 2015!  Styreleder har, sammen med Ina Syversen og 
Torkjell Haugen i Friluftsrådet, og Kjartan Øye, sommeren 2020 fått gjennomført nødvendig 
oppretting av klopper på stien fra Jaslangen til Flikja. Styreleder har også hatt løpende kontakt med 
Ina Syversen om videreføringen av dette arbeidet. 

Støtte til stølsfestivaler og næringsutvikling (Gruppe 4) 

Hytteforeningen har i dette driftsåret ikke gitt støtte til stølsfestival-aktiviteter, ettersom de falt bort 
pga pandemien. Gruppeansvarlige, Arne Lambech har ubundet av det bidratt med synspunkter 
overfor sentrale næringsaktører i vårt område. Han har også i dette driftsåret vært vararepresentant 
for vår styreleder og Valdres Hytteforum til styret i Visit Valdres og Valdresrådet. 

Arbeidet i gruppene for VA-plan (Gruppe 3) og helsetjenester (Gruppe 5)  

Disse har bare vært arbeidet med på lavbluss dette driftsåret. Begge temaer ventes å kreve fornyet 
innsats i kommende driftsår. Gjennom pandemien er kommunens ansvar for helseberedskap også for 
fritidsinnbyggerne sterkere synliggjort. Når det gjelder VA-området ventes det øket klarhet om 
framdriften i den foreslåtte forlengelsen av avløpssystem fra Brakastølen, langs Krokåni via Søndre 
Syndin vannet til Pyttingen / Syndinstøga. 

VA-utbyggingen har store konsekvenser for hvilke områder som blir foreslått utbygget i framtida. 
Styret vil derfor ha økt oppmerksomhet rundt det videre arbeidet med valg av tracé og framdrift. 

Innsats for samferdsel/infrastruktur og veivedlikehold – Fv267 

Styreleder har i driftsåret fremmet et initiativ for å få utbedret Fv267 gjennom Hippesbygda til Vaset. 
Initiativet lyktes, for så vidt som fylkeskommunens samferdselskomite ved leder Anne Elisabeth 
Thoresen fikk inkludert arbeidet inn i fylkets vedlikeholdsplan for 2019/20. Pr d.d. er arbeidet utført.  

Styret har også engasjert seg i forhold til søknadene om nye telemaster i Syndinområdet, både ut fra 
ønsket om styrket bredbåndskapasitet og ønsket om å redusere naturinngrepet mest mulig. 

På tampen av driftsåret har hyttevellene på Syndin løftet fram behovet for å adressere bedre 
veiløsninger for denne delen av fjellet i kommunen, noe som styret foreslår sterkere adressert i 
kommende driftsår. 

Støttet Vasetlia Vel med garantibeløp på kr 50’ mot evt. saksomkostninger ved rettssak  

Saken ble reist av utbyggingsselskapet i 2016 og hytteforeningens styre valgte i desember 2019 å yte 
garantien knyttet til en ankesak/ny rettsrunde, i solidaritet med Vasetlia Vel. Vi ønsket å bidra til å få 
belyst viktige rettsprinsipper omkring veiretter i våre hytteområder. VSH ble ved utløpet av 
virksomhetsåret 2019-20 varslet om at endelig avklaring ble oppnådd på sensommeren 2020, ved at 



vellets styre i samråd med sin advokat gikk inn for et forlik i saken. Forliket går ut på at Vasetlia Vel 
har fått overført 350 000,- kroner til vegforeningens konto. I tillegg må hyttene i felt C betale for bruk 
av vegforeningens eksisterende vei vedr snømåking etc., men vegforeningen skal ikke ha ansvar for 
deres felt. Vellets ansvar blir som før frem til den nye kulvert. Styret i Vasetlia gjør også oppmerksom 
på at «Utbyggings selskapet uansett vil få sin godkjennelse via Vegloven om bruk av vårt veisystem, 
mens vi risikerer på nytt ikke å få noen godtgjørelse for det vi mener er en stor ulempe.» Dette betød 
at VSH sin garanti ikke kom til utbetaling, og ikke lenger gjelder.  

Kommunikasjon med medlemsvellene gjennom året gjennom sosiale medier 
Den løpende kommunikasjonen med medlemmene/hyttebrukerne skjer nå hovedsakelig gjennom 
Vestre Slidre Hytteforening sin gruppe på facebook. Gruppa teller pr 14.9. 1216 brukere, opp fra 838 
brukere for et år tilbake, eller en vekst på 45,1%.   Det ble gjennom hytteforbudstiden aktivt og avtalt 
samspilt med kommunens hjemmesider og facebooksidene «Vi hjelper hverandre i Vestre Slidre, for 
å nå enda bredere ut med en felles holdning til den lokale dugnaden. 

Foreningens enkle, egne hjemmesider (www.hytteforeningen-vs.no), fra september 2016 finnes 
fortsatt, men har heller ikke dette året i praksis tatt av som samhandlingsarena. I løpet av høsten 
2019 ble det i regi av VNK og Valdres Hytteforum etablert felles sider knyttet til www.valdres.no for 
hytteforeningene:  https://www.valdres.no/hytteforum. Det ventes i virksomhetsåret 2020-21 nye 
forslag fra VNK/VHF om en felles videreutvikling i Valdres av tjenester for hytteforeningene på nett. 

Aktiv deltakelse i Valdres Hytteforum  
Gjennom året har styreleder deltatt i Valdres Hytteforum, og er nå leder for forumet, med basis i den 
rulleringen av verv som forumet har. Med det ledervervet hører også å møte som styremedlem i Visit 
Valdres sitt styre, medlem av prosjektgruppa som styrer prosjektet om bærekraft i hyttesatsingen i 
regionen. Vervet innebærer også rett til å møte i Valdresrådet, i medhold av partnerskapsavtalen 
forumet har med Valdres kultur- og naturpark.  

Foreningens økonomi  
er preget av forsiktig forvaltning og ansees som meget god. Det henvises ellers til omtalen ovenfor av 
pengegarantien fra 3.12.19 til Vasetlia vel, knyttet til rettsprosessen med Vaset Utviklingsselskap 

 

Oslo/Vestre Slidre, 19. september 2020. 

 

Bjørn Mathiesen (s) Helga Sagsveen  (s) Vegard Sørensen (s) Geir Hansen (s) 
 


