
Vestre Slidre Hytteforening:  

Årsmelding for virksomhetsåret 2020-21: 

Foreningens ledelse i det 7. driftsåret  
Foreningen har i driftsåret hatt følgende styre med vararepresentanter, som valgt på årsmøtet 3. 
oktober 2020 (perioden de ble valgt for i parentes):  

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

(2022) 
Vegard Sørensen 
(2021) 

Ole Johan 
Stokstad (2022) 

Bjørn Mathiesen 
(2021) 

Vararepresentant Runar Knutsen 
(2021) 

Arne Lambech 
(2021) 

Geir Hansen 
(2021) 

Torgeir Tvedt 
(2021) 

 

Som revisor: Stein A. Christensen (2021). 

Som valgkomite: Andris Wangensten (2021) og Lars Mørk (2021). 

Styrets møter og møtedokumentasjon  
Arbeidsutvalget har fortsatt arbeidsformen fra tidligere, med enkelte fysiske møter og for øvrig 
løpende konsultasjon på telefon og epost. Styret har hatt tre regulære styremøter: 02.11.2020, 
12.4.2021 og 28.6.2021. Samtlige møter i dette driftsåret har vært avholdt som teams-møter pga 
fortsatt pandemi-risiko. Referat-filene finnes på våre fb-gruppesider. 

Hovedsaker for hytteforeningen dette året, med arealplan i fokus  
Pandemien har fortsatt å prege driften, og tydeligst ved at det ikke ble mulig å samles til ordførerens 
informasjonsmøte i påsken 2021 pga fortsatt smittehensyn. Ved driftsårets utløp har den meget 
positive besøkstrenden i fjellet og på hyttene fra forrige driftsår fortsatt og synes ytterligere styrket. 
Sammen med omfattende nybygging av hytter, så holder nivået av hytterelaterte aktiviteter seg 
meget høyt. 

De prioriterte saker fra årsmøtet 2020 er i hovedsak gjennomført og levert til; Tilgjengelig 
helsetjenester også for hyttebrukere, styrket (mobil) bredbåndskapasitet i fjellet, og tunge 
reguleringssaker har preget driftsåret. 

Det siste har styremedlem Helga Sagsveen fortsatt hatt et stort og kyndig ansvar for, særlig de to 
store sakene: Sentrumsplanen for Vaset med påfølgende høringsrunder, og arbeidet med 2 gangs 
høring på utkastet som forelå sist i juni 2021 til nytt utkast til arealplan: «Kommuneplanens arealdel 
2021-2029. I forberedelsen av vårt 2. gangs høringssvar ble også våre svar i første høringsrunde 
tydelig innarbeidet.  

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 3 
kontaktmøter i styringsgruppa i kommunesamarbeidet: 7.9.2020, 30.11.2020 og 08.03.2021. Det har 
også dette året vært Mathiesen, Lambech og Sagsveen som har møtt fra vår side; I møtet 30.11. 
dessuten Geir Hansen og Ole Johan Stokstad. Fra kommunen har ordfører og tidl. kommunedirektør 
deltatt fast, mens landbruksrådgiver, helsesjef og arealplanleggere har vært kalt inn etter behov. 
Kommunen har bevilget tilskudd til hytteforeningen for 2021 med kr 20’.  



Kommunikasjon til medlemsvellene 
Fb-sidene våre synes å ha fungert godt som varslings- og informasjonsmedium, og hyttefolket og 
andre brukere av fjellet har gitt våkne og gode innspill. Gruppa teller pr d.d. 1824 brukere, opp fra ca. 
1216 for et år tilbake, eller en vekst på 50 %. Vi erfarer også at det skjer nyttige delinger til enkelte 
medlemsvels egne fb-sider, som Brakastølen og Syndin-vellene. Fb-sidene har også vært brukt for 
tekstfiler med referat fra styremøter og kontaktmøter med kommunen som hovedmateriale. 

Stiarbeidet 
Styreleder med familie har, sammen med Torkjell Haugen i Friluftsrådet, og Kjartan Øye, også 
sommeren 2021 gjennomført nødvendig oppretting av klopper på stien fra Jaslangen til Flikja. 
Styreleder har også fra nyttår 2021 hatt løpende kontakt med en gruppe bestående av Vaset Vekst 
ved E. Brenna, Vasetløypene ved O. Gilbo, Fjellstyret ved K. Monsen, som på sin side har hatt 
løpende avstemninger med Fjellstyret og konsultert Friluftsrådet. Det har vært lagt opp til et GPS 
kartleggingsarbeid for stiene i fjellet, utført av fjellkyndige og hyppige brukere. Dette vil bli summert 
opp og forslagsvis prioritert i løpet av høsten, og vil danne et viktig bakgrunnsmateriale når 
Friluftsrådet inviterer til en større, varslet sti-satsing sommeren 2022. 

Støtte til stølsfestivaler, næringsutvikling og tiltagende digitalisering: «Mitt sted» 
(Gruppe 4) har også i dette driftsåret ligget nede pga pandemien, bl.a. slik at stølsfestivalen på Vaset 
ikke ble gjennomført i august 2020.  Gruppeansvarlige, Arne Lambech, har fortsatt sin veiledning 
overfor sentrale næringsaktører i vårt område. Han har også i dette driftsåret vært vararepresentant 
for vår styreleder i Valdres Hytteforum til styret i Visit Valdres og Valdresrådet.  

Styreleder på sin side har, med feste i sin styredeltakelse i destinasjonsselskapet Visit Valdres, 
engasjert seg i forhold til et større fylkeskommune-støttet digitalt vertskapsprosjekt: «Mitt sted - 
Valdres». Her utnyttes allerede nett-tilgjengelige informasjons- og tjenestetilbud - brukerne skal lett 
finne fram til kommunale/offentlige tjenester, varehandel og tjenester, forretningsinformasjon, 
kulturtilbud m.m. fra hele Valdres. Den aktuelle løsningen har deltakelse fra destinasjonsselskapene i 
Trysil, Lillehammer, Midtdalen i tillegg til Valdres, og Vestre Slidre ligger godt framme i sporet til å ta 
løsningen i bruk. Arbeidet utvikler seg nå og en ajourført status vil bli gitt på årsmøtet. Det har vært 
en godt verdsatt ressurs at både Arne Lambech og Andris Wangensteen som hytteeiere, og på VSHs 
anmodning, har stilt seg til disposisjon med sin kompetanse for fellesskapet i denne saken.  

Vårt engasjement mht VA-plan  
(Gruppe 3) ligger nede i påvente av en mer sammenfattende VA-plan fra kommunen sin side. 

En videre tilrettelegging av helsetjenester for hyttebrukerne? 
Også dette året har vært preget av samhandling under pandemien med kommunelege og 
kommunedirektør. Flere hyttebrukere med særlige pleiebehov for noen av sine under opphold på 
hytta har rapportert om meget gode erfaringer fra kommunens helseteam.  

Vi tok et initiativ under kontaktmøtet med kommunen den 8. mars 2021, et initiativ det ikke er levert 
på fram til nå, og hvor årsmøtet får ta stilling om det skal videreføres eller ikke. 

«Sak 3 – Et felles utviklingsprosjekt for å styrke helseberedskap og -kapasitet i fjellet som 
inkluderer hyttebrukerne? (Her deltok helse- og omsorgssjefen i møtet). Erfaringer under 
pandemien så langt har aktualisert både rettigheter, muligheter og begrensninger i 
helseberedskapen og - kapasiteten både for fastboende og deltidsinnbyggerne. Lokalt og 
regionalt er det i perioden bl.a. tatt i bruk videokonsultasjoner og tilgjengelige 
kommunikasjons- og varslingsteknologier i vesentlig større omfang enn tidligere, samtidig 



som det forventes fortgang i løsninger som kan gi medisinsk sanntidsinformasjon når 
pasientene er i landet, men utenfor hjemkommunen. Det lokalmedisinske senteret på 
Fagernes er en stor ressurs i regionen. Det skjer også en utvikling mht. betalingsdeling 
knyttet til varslingsløsninger. Mobil teledekning i fjellet aktualiseres også.  

Partene var enige om at det ikke er rimelig å forvente full teletilgang i hver krok av 
kommunene i fjellet, og at det er et individuelt ansvar å ta rede på hvor det er dekning og 
ikke, spesielt når det er aktuelle kroniske lidelser og risiko som må hensyntas.  

Større bevissthet på at friluftsliv, også i fjellet, gir folkehelsegevinst. Det er av felles interesse 
og ansvar å få til en første kartlegging av de medisinske tjenestebehovene i fjellet, i form av 
en enkel spørreundersøkelse hvor behovene knyttes til aktuelle teknologiløsninger for 
digitale alarmer og lyd/bilde-konsultasjon, både som frittstående tjenester og muligens som 
ledd i å motta lokale hjemmetjenester. En økende grad av demens må også forventes ved at 
befolkningen generelt lever lengre, også deltidsinnbyggerne. Det er naturlig at varsling via 
113 også tas inn i løsningshorisonten. Hytteforeningen vil ta ansvar for å gjennomføre 
undersøkelsen via sine medlemsvel og holde helse- og omsorgssjefen i kommunen løpende 
orientert.» 

Foreningens økonomi 
er preget av forsiktig forvaltning og ansees som meget god. Pga pandemien har et lavt kostnadsnivå 
blitt ytterligere redusert. Det kan gi rom for årsmøtets vurdering og eventuelle beslutning om å 
tilgodese noen få, strategisk viktige formål med en bevilgning.  Det vises ellers til våre reviderte 
regnskaper også omsendt i forkant av årsmøtet. 

Foreningens medlemsgrunnlag – status 
Rundt siste årsskifte ble følgende tabell sammenstilt for å vise graden av oppslutning om de 
kommune-baserte hytteforeningene, som igjen konstituerer Valdres Hytteforum. For ordens skyld 
nevnes at hytteforeningene i Etnedal har valgt å stå utenfor forumet. 

Kommune Antall tilknyttede 
hyttevel 

Totalt antall 
hytter per 12.2019 

Antall hytter 
medl.vel 

Tilslutnings-
grad, i % 

Sør-Aurdal 10 3480 Ca 440 12,6 
Nord-Aurdal 27 4628 Ca 900 19,4 
Vestre Slidre 26 2702 1132 41,9 
Øystre Slidre 13 3493 1130 32,4 
Vang 14 1777 774 43,6 

 

Det er lenge siden vi kunne slå fast at det er flere hytter i Valdres, og i Vestre Slidre, enn det er 
fastboende innbyggere; per i dag er det 2123 innbyggere i 1268 boliger i Vestre Slidre. Også for 
Vestre Slidre og VHS sin del finnes det tydeligvis et større potensial for rekruttering og oppslutning 
om vårt formål. 

 

Oslo/Vestre Slidre, 21. september / 2. oktober 2021. 

Bjørn Mathiesen (s)         Helga Sagsveen (s)     Vegard Sørensen (s)    Ole Johan Stokstad (s) 


