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Vi takker for tilsendte dokumenter og ser frem til å kunne videreutvikle et godt samarbeid
med kommunen.
Høringsdokumentet har i stor grad ivaretatt våre innspill, og at deltidsinnbyggerne står
sentralt i dokumentet er gledelig. Vi setter derfor stor pris på det som er nevnt i
høringsnotatets oppsummering under «deltidsinnbyggeren som ressurs»:
«Øystre Slidre kommune skal vera ein attraktiv hyttekommune, der deltidsinnbyggaren trivs
og får ei kjensle av å høyre til. Me skal i lag med næringslivet sikre eit betre grunnlag for å sjå
effekt av deltidsinnbyggaren, og utvikle måleparametrar»
Under de strategier som er tatt opp i notatet vil vi kommentere følgende viktige faktorer i
det videre arbeidet med den endelig Samfunnsdelen:
 Arealbruksplan og etablering av fjellgrensepolitikk
«For å møte dei nasjonale føringane rundt arealbruk vil kommunen leggje vekt på å fortette
dei eksisterande hytteområda og slik redusere trongen for nye utbyggingsareal.
Me skal vektlegge potensielle konfliktar rundt ulik bruk av utmark sterkare i kommunal
planlegging.» Under Arealstrategi står det også: «Me skal behalde ei tydeleg
utbyggingsgrense (tidligere kalla fjellgrense), der me ikkje skal leggje ut nye
utbyggingsområder utanfor denne grensa
Vern av fjellet og naturen er den sentrale verdi og det sentrale mål, noe vi mener vi har felles
med kommunens egne innbyggere. En avklaring og tydeliggjøring av fjellgrensen for
begrensning av utbyggingsarealer er viktig for å sikre bedre helhetsløsninger fremover og
fremtidig tilgang til naturområder.
Dette er i tråd med visjonen «Rein naturglede», som vi mener skal danne rammen for all
hyttepolitikk og utbygging fremover.
Det bør derfor ikke reguleres for hyttetomter nærmere fjellet enn dagens eksisterende
hytter og boliger. Tydelige utbyggingsgrenser skal ta vare på urørt- og sårbar natur, biologisk
mangfold og styrke rollen til Øystre Slidre som nasjonalpark- og reiselivskommune.

Klima og miljø
Det sies i notatet at landbruket sin bruk av utmarksareala har stor verknad for skjøtsel av
kulturlandskapet. Mye av dette verdifulle kulturlandskapet er i fjellområdene. Dette er et
resultat av århundrer med aktiv stølsdrift, noe som dessverre stadig er i sterk nedgang.
Vi ønsker å se på virkemidler som kan stimulere til fortsatt stølsdrift og bruk av
utmarksområdene i fjellet. Stølsdriften er viktig for å bevare verdifulle kulturlandskap i
tillegg til at det er positivt å utnytte utmarksressursene.
Gjengroing av kulturlandskapet er en utfordring og tiltak bør fokusere på samarbeid mellom
alle brukergrupper, ikke bare landbruket.
Her kan også det å bruke kulturminner gi kilde til kunnskap og opplevelse.


 VA løsninger
Viktig at kommunens planer for utbygging av VA til eksisterende hytteområder følger en
realistisk og forutsigelig plan, der hytteeiere får tilgang til løsninger med klare
kost/nyttevurderinger.
 Drift av løypeforeninger
Under Næringsutvikling og Innovasjon står det: «Me skal sikre stabile ordningar for
finansiering av fellesgode (stigar, løyper m.m)».
Dagens finansiering er langt fra tilstrekkelig, og bør utvikles i den i retning av at alle
interessehavere bør delta forholdsmessig i finansieringen og dra lasset sammen.
Vi må sammen med fastboende og det lokale næringslivet, ikke bare butikker og hotell, finne
frem til bærekraftige løsninger for drift og utvikling i samarbeid med kommunen. Dette for å
sikre tilgang til gode turstier og skiløyper. Brukerstøtteandelen og lokal og kommunal støtte
er i dag ikke tilstrekkelig for god økonomisk drift.

Med vennlig hilsen
Petter A. Knudsen
Beitostølen Hytteforening
Vidar Halvorsen
Øyangen Vel

Iver Andresen
Garlivegen Hytteeierforening

Magne Vestheim
Rensend Vel

Steinar Gjengaar
Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel

Steinar Thon
Luskeråsen Vel

Arne Wangensteen
Blilie Hytteforening

Frantz Leonard Nilsen
Javnlie Hytteforening

Rolf Jørn Karlsen
Vangsjøen Vel

Erling Eriksen
Ole og Hedalen Vel

Dag Henrik Berggrav
Juvike Vel

Erling Stein Aass
Lykkjetjedn Hyttevelforening

Ove Magner Larsen
Grønolia Hytteforening

