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AHF årsberetning 2019/2020
Styret har i perioden bestått av:
Nils Vogt, leder, Haakon Thaulow, styremedlem / kasserer, Kjetil Foyn, styremedlem /web redaktør,
styremedlemmene Trude Nytrøen Pedersen, Johan Mohn og Trond Bjerknæs.
Varamedlem: Jens Bull

Årsmøtet og styremøter
Årsmøtet ble avholdt 17. april 2019 på Danebu. Ca. 60 medlemmer møtte. Årets kulturinnslag var
langeleikspill ved Oddrun og Ingebjørg Hegge.
Elisabeth K. Eckbo og Knut Nes trakk seg fra styret i AHF etter mange års stor innsats. Årsmøtet
takket dem for deres betydelige arbeid med organisering av fritidsboligeiere både på Aurdalsåsen, i
Nord-Aurdal kommune og i Valdres.
Det er avholdt 6 styremøter.
Styret har i perioden jobbet med følgende saker
-

Utbyggingsmønster/markagrense/tålegrenser for hytteutbyggingen i Aurdalsåsen
Utvikling av nærområdet

Økonomi og medlemmer
Hytteforeningen har ca. 712 betalende medlemmer fra 17 av de 21 vel/veilag. I tillegg kommer 18
enkeltmedlemmer.
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på 7.299,- og en egenkapital ved utgangen av året på
89.346,-. Regnskapet er godkjent av revisor.
Utbyggingsmønster/markagrense/tålegrenser for hytteutbyggingen i Aurdalsåsen
Styret er opptatt av å bevare Aurdalsåsen som en god destinasjon for fritid og rekreasjon for sine
fritidsbeboere og tilreisende. Således arbeider man for en bærekraftig utvikling av området til beste
for brukerne samtidig som man verner om områdets særegenheter og de friområder vi har. Det er et
stadig press fra utbyggere om få bygge på nye områder som avviker fra gjeldende vedtatte planer
som da ofte er definert som LNF områder.
Styrets holdning er at utvikling skal skje i tråd med gjeldende arealplaner og støtter fortetting av
allerede bebygde områder fremfor å utvide i LNF områder. Vi mener det er viktig å verne om det
kulturlandskapet vi har som sikrer et tilgjengelig tur- og rekreasjonsområde samt mangfold av natur
og dyrearter. Følgelig er AHF imot de planer som foreligger om å bygge ut Storstølslie Øst og jobber
derfor aktivt med administrasjonen i kommunen og politikerne for å finne gode løsninger.
Grunneieren av Storstøllie Øst er Opplysningsvesenets Fond (Den norske Kirke). Området utvikles av
utbygger etter avtale med Opplysningsvesenets Fond. Utbygger har fått grønt lys fra kommunen for å
utvikle et planogram som skal godkjennes i kommunen for senere gå ut på høring som en

Aurdalsåsens Hytteforening
dispensasjonssak. Dette er en dispensasjonssak fordi den ikke ligger i gjeldende arealplan for NAK.
AHF samt enkelte vel har gitt innspill til prosessen og bidratt med Fjellgrensenettverket til å få på
plass et folkemøte med politikere om fjellgrenser og hytteutbygging i regionen. Møtet ble innledet
med befaring på Aurdalsåsen for å se Storstøllie Øst som et eksempel som innledning til møtet.
Det er i dag er ca 700 fritidseiendommer på Aurdalsåsen. I tillegg er det er per i dag allerede ferdig
regulert ytterligere 500/600 tomter til nye hytter som ikke er bebygget enda. Det burde da ikke være
behov for å båndlegge mer av vårt frilufts areal til hyttebygging.
Styret arbeider også gjennom paraplyorganisasjonen Nord-Aurdal Hytteforum, NAHF. Vi er
representert i NAHF med Nils Vogt og Knut Nes. Nils Vogt ble valgt som styreleder i NAHF i februar
2020. NAHF har regelmessige møter med NAK ved ordføreren og kommunedirektøren. Temaer i
disse møtene er typisk fjellgrenser, utbyggings planer og bredbåndsutbygging. Gjennom NAHF skal
Aurdalsåsen Hytteforening også være en bidragsyter når NAK nå skal lage en ny kommunedelplan.

Utvikling av nærområdet
AHF arbeider også for at vi skal ha et godt utbygget nett av stier og skiløyper og bidra til aktiviteter i
nærområdet. Det er en utfordring å beholde de stiene vi har i nærområdene på grunn av all
utbyggingen av nye hytter. Det er alt for mange i dag som benytter seg av bil for å komme på ski.
Styret har en god dialog med Aurdal- og Kruk Løypelag om dette.
Styret er også i dialog med kommunen, Aurdal og Kruk Løypelag og grunneiere om å få bedre
merking av stier og turer i området
Styret har også i år gitt støtte til Rakagolfen (golfturnering) og til Aurdal IF for turorientering.
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