Aurdalsåsen (AHF) – Årsmøte 2022.
Den 14. april 2022 ble det avholdt årsmøte i Aurdalsåsen Hytteforening på Danebu.
Til stede var fra styret: Nils G. Vogt, leder, Haakon Thaulow, styremedlem/kasserer,
styremedlemmene Trude Nytrøen Pedersen, Johan Mohn, Trond Bjerknes og varamedlem
Jens Bull. Styremedlem Kjetil Foyn hadde forfall.
For øvrig var 34 medlemmer til stede.
Til behandling forelå:
Valg av ordstyrer: Nils Vogt ble valgt.
Utsendt agenda ble godkjent.
Stølsvandringer.
Tove Skjelstad og Odd Sagbråten fortalte levende om sitt arbeide med stølsvandringer på
Aurdalsåsen, hvor de nå har gjennomført 8 sesonger med i alt 17 turer, 2-3 pr sesong.
Deltagelsen har vært svært god og økende, med hyggelig medvirkning fra stølseierne og
diverse kulturelle innslag. Meningen var å avslutte turene etter fjorårets sesong, etter at alle
aktuelle støler var besøkt. De har imidlertid besluttet å snu bunken og gjennomføre to
vandringer også i år. Datoer vil bli kunngjort senere.
Styrets årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått i hovedtrekk.
Det ble vist til at styret hadde avgitt høringsuttalelse om planene vedrørende Danebu
Panorama, med innsigelse mot ønsket om å omregulere areal fra LNF-område til
byggeområde.
Styret legger vekt på at Aurdalsåsen skal være en god hyttedestinasjon. Det er viktig at
veisystemet blir best mulig fungerende og ikke til hinder for turer på ski, til fots og på sykkel.
Årsberetningen ble godkjent.
Regnskapet.
Regnskapet, som er utarbeidet etter kontantprinsippet, ble gjennomgått. Det ble oppgjort
med et overskudd i 2021 på kr 44.652,50. Saldo bank pr 31.12.2021 utgjorde kr 145.168,12.
Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent.
Sikteskive på Binnhovdsknatten.
Nils Vogt redegjorde for et forslag fremmet av Gerda Grøndahl i Binnhovdsvegen om å lage
en sikteskive for plassering på Binnhovdsknatten med angivelse av fjelltopper og andre
synlige landemerker og foreslo at hytteforeningen kunne bidra økonomisk til dette.
Forsamlingen ga sin tilslutning til forslaget.

Lysforurensing.
Nils Vogt tok opp spørsmålet om lysforurensing på åsen og viste til at en rekke hytteområder
har reguleringsbestemmelser om at dominerende og unødvendig belysning ikke er tillatt,
men at dette i stor grad ikke etterleves, bl.a. ved at mange hytter har sterke utelamper
påsatt selv når hytta ikke er i bruk. Han ba om at dette spørsmål blir viet større
oppmerksomhet av den enkelte.
Nord-Aurdal kommunes planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Innlegg av kommunedirektør Martin Sæbu.
Kommunal planstrategi for 2020 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 05.10.2020. Den mest
sentrale delen for hytteforeningen er kommuneplanens arealdel for Aurdalsåsen, for
tidsrommet 2023-2034. Aurdalsåsen er sammen med Tisleia satsingsområde for
hyttebygging. Kommunen tar bl.a. ansvar for vannforsyning og avløp. Det ble i den
forbindelse opplyst at kommunen har overtatt det hittil private Frenningen vannverk.
Kommunen er ikke bekymret for utilstrekkelige vannressurser.
Kommunen har 6400 innbyggere og ca 14.000 hytteinnbyggere. Det er økende
oppmerksomhet på at hyttenæringen bør bli mer bærekraftig, hvor innbyggere og hyttefolk
har forskjellige ståsteder, og hvor standpunktene kan variere mellom uttalte krav om
byggestopp, til at utbygging bør fortsette som før, og diverse grader av
mellomstandpunkter, herunder avveining mellom fortetting kontra helt nye hytteområder
og mer bærekraftige utbyggingsmetoder.
Kommunen er lydhøre for hytteinnbyggernes standpunkter, fremmet gjennom
organisasjoner, selv om disse ikke alltid får fullt gjennomslag, og må avveies mot andre
interesser, som boligbygging, næringsutvikling etc.

Debatt om utviklingen på Aurdalsåsen.
Nils Vogt innledet og ga uttrykk for at syret er opptatt av å høre medlemmenes synspunkter
om utviklingen på åsen, som etter hans oppfatning har mange negative trekk: Økende
hyttebygging fører til flere veier, og tidligere gode skiløyper og stier blir ubrukelige, noe som
også fører til at stadig flere starter skituren med å kjøre bil til startpunktet, sterk fortetting
forandrer fredelige hytteområder til mer konsentrerte og støyende hyttefelt, og verdifullt
naturmangfold med mange rødlistede arter risikerer å bli bygget ned. Han påpekte at
Aurdalsåsen er et relativt lite friluftsområde, med ubebygget natur på bare ca. 14 kvkm.
Det foreligger et stort antall ferdig regulerte tomter på åsen, og det vil være ønskelig at disse
blir utbygget før nye områder reguleres.
Etter innledningen ble spørsmålene som var tatt opp diskutert. Det som alle syntes å være
enige om, var at det bør etableres en sikker fjellgrense, som forbyr bygging over denne. En
slik grense kan vanskelig defineres over en klart definert høyde, men tilpasses de naturlige
forholdene.
For øvrig fremkom ytringer som ga støtte til innlederens bekymringer, med flere eksempler
på uheldige inngrep, på sjenerende støyutvikling med all anleggstrafikken, hugst av

verneverdig gammelskog og gjenfylling av myrområder, med uheldige konsekvenser for
natur og klima.
På den annen side fremkom også stemmer som etterlyste mer aktivitet på åsen, fortrinnsvis
med et mer moderne alpinanlegg og serveringstilbud. Det ble også etterlyst en butikk på
åsen, som ville det gjøre unødvendig å kjøre ned til dalen for å handle.

