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Høringsuttalelse – NAK Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2013-24 
 
Takk for at vi får avgi høringsuttalelse.  
 
Det er i tidligere uttalelser fra Aurdalsåsen Hytteforening (AHF) til Nord-Aurdal kommune (NAK ) 
blitt dokumentert hvor viktig hytteinnbyggerne er for utviklingen i NAK, og kommunen selv har 
vist en økende grad av erkjennelse for dette i de møter vi har hatt, spesielt gjennom de siste 3 
årene. Det er derfor med spenning at vi har lest det foreliggende høringsdokumentet. 
 
1 Hytteinnbyggerne som målgruppe for NAK 
Det meste av det som gjør NAK til en så utpreget hyttekommune finner vi nettopp innenfor 
rammene av det som er tema i denne kommunedelplanen: kultur, idrett og friluftsliv. Dette har 
primært å gjøre med innbyggernes fritid og de tilbud som til sammen utgjør oppvekstsvilkår og 
livskvalitet i kommunen. Og da mener vi alle typer innbyggere – også hytteinnbyggere. En 
hovedgrunn til å eie en hytte er jo nettopp å oppnå den økte livskvalitet som denne 
kommunedelplanen behandler. Og her har alle typer innbyggere til dels sammenfallende 
interesser, men ikke på alle områder. 
 
Derfor hadde vi gjerne sett at kommunen i denne delplanen tok inn over seg også den 
vertskapsrollen NAK faktisk har også overfor hytteinnbyggerne. Med rundt regnet 4300 hytter i 
forhold til 3300 boenheter for fastboende har NAK ca 30% flere hytteinnbyggere enn 
fastboende. I det minste burde NAK kunne inkludere hytteinnbyggerne som målgruppe når man 
skal planlegge: 
 

Kulturpolitikken i Nord-Aurdal skal være et redskap for kommunen i utvikling av miljø 
og trivsel for alle alders- og interessegrupper. 

 
Et enkelt søk i høringsdokumentet på ordet ”hytte” gir likevel bare 3 treff under 2 forskjellige 
avsnitt. Og det finnes ikke noen punkter som behandler hvordan NAK ønsker å legge til rette for 
at denne gruppen innbyggere skal bruke hytta mer – til beste for bygdas næringsliv. 
 
I punkt 7 Framtidas utfordringer, prioriteringer og satsningsområder er det listet opp 
befolkningsutvikling og helseutfordringer – men hyttefolket er ikke nevnt, og inngår derfor heller 
ikke i de tallene som beskriver utviklingen.  
 

Vi synes dette blir for snevert når hytteinnbyggerne ikke er målgruppe i en så utpreget 
hyttekommune som NAK.  

 
 
2 Løyper og stier 
Løyper og stier er etter vår mening en særdeles viktig del av det utvidete kulturbegrepet i denne 
kommunedelplanen. Vi har derfor valgt å se på hvordan disse delene er ivaretatt. Naturen ligger 
jo der – og alle innbyggere (fastboende og hyttefolk) har sammenfallende interesser i at løyper 
og stier utvikles, vedlikeholdes og brukes. Det foreliggende dokumentet nevner i punkt 6.3: 
Frivillige avtaler (grunneieravtaler; stier og løyper) for å sikre arealer til idretts og friluftsformål.  
 

     Aurdalsåsen hytteforening                 www.ahf.aurdalsasen.no 
      
 Leder 
 Olaf Valeur    
                                                                                    
 Telefon  91 33 78 33     
  E-post    aurdal@valeur.as     
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Men i Kommunal Planstrategi for 2012-16 skyves Sti- og løypeplan ut i tid til neste planperiode 
(dvs etter kommunevalget i 2015). Til tross for at planstrategien har som punkt 2 i listen over 
utfordringer i NAK: ”Legga til rette for å betra folkehelsa generelt, tilrettelegging for stiar, 
skiløyper osb.”.  
 

• Valdres	  Natur	  og	  Kulturpark,	  som	  er	  delfinansiert	  av	  NAK,	  har	  som	  et	  av	  sine	  mål	  
at	  Valdres	  skal	  bli	  	  Norges	  beste	  hyttedestinasjon	  og	  sier	  i	  sin	  Handlingsplan	  2012	  at	  	  
Valdres	  skal	  bli	  best	  på	  stier	  og	  løyper.	  

• Valdres	  Destinasjon	  mener	  at	  Valdres	  skal	  bli	  den	  ledende	  helårsdestinasjonen	  i	  
Norge,	  og	  har	  blant	  annet	  Valdres	  Rundt	  på	  ski,	  sykkel	  og	  til	  fots	  som	  et	  hovedtema.	  
De	  har	  også	  sett	  på	  finansiering	  av	  fellesgoder	  som	  stier	  og	  løyper	  i	  et	  eget	  prosjekt,	  
fordi	  ”vi	  må	  huske	  på	  at	  det	  snør	  ikke	  ferdige	  skiløyper”.	  

 
Det hadde etter vårt syn vært naturlig at NAK, som største kommune i Valdres – og som den 
store hyttekommunen i regionen, hadde støttet opp under disse organisasjonenes uttalte mål i 
kommunens eget planverk. Vi finner ikke at det er tilfellet i høringsdokumentet. 
 
 AHF vil derfor spesielt fremheve behovet for en masterplan for stier og løyper i kommunen.  
 
Med den økende hyttebyggingen (som er en ønsket utvikling i NAK) bør NAK etter vår mening 
utvikle en overordnet plan for hvert av de hytteområdene man prioriterer. Planen må inkludere 
fremføring av stier/turveier, sykkelstier og (helst) ubrutte skiløyper – gjerne med et regionalt 
blikk på å koble slike nett sammen med de tilsvarende i nabokommunene (ref. sykkelprosjektet 
Mjølkevegen i Valdres Destinasjon).  
 
En slik plan har vi diskutert i møte med NAK, og vi er enige om at NAK må avklare forholdet til 
grunneiere, til allemannsretten, og for samarbeidsavtaler med løypelag, hytteinnbyggerne og 
næringslivet som i dag finansierer mye av driften. Dette nødvendige arbeidet burde det etter vår 
mening være mulig for NAK å få fart på før i 2016. 
 

Høringsdokumentet har, etter vår mening, ikke ivaretatt dette viktige området. 
 
3 Oppsummering 
Hyttefolk, løyper og stier er etter vår mening vesentlige elementer i det utvidete kulturbegrep for 
NAK.  Dette er understreket av de interkommunale organene som NAK støtter. Men slik vi leser 
høringsdokumentet er disse elementene prioritert bort i denne kommunedelplanen, og de er 
heller ikke med under punkt 9 Tiltaksplaner.  
 
Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2013-24 har derfor etter AHFs mening 
vesentlige mangler.  
 
Med dette dokumentet fremstår ikke NAK som en offensiv partner for Valdres Destinasjon, 
Valdres Kultur og Naturpark og alle organisasjoner og enkeltpersoner i hus og hytter som sier 
de er Grepa stolt tå Valdres.  
 
AHF savner dessuten en overordnet strategi for NAKs rolle som vertskap for sine mange tusen 
hytteinnbyggere, en strategi som sikrer NAKs posisjon som hyttekommune i årene fremover. En 
slik strategi burde bidra til at NAK i sine plandokumenter inkluderer alle sine innbyggerne, slik at 
NAK også i fremtiden fremstår som en attraktiv hyttekommune. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Styret i AHF 
 
 
Knut Nes 


