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Årsmøtet og styremøter 
Årsmøtet ble avholdt 23. mars 2016 i konferanserommet på Danebu. 21 medlemmer møtte. 
I løpet av året har det vært avholdt 4 styremøter (det siste i fbm årsmøtet). 
 
 
Medlemmer 
Hytteforeningen har 697 medlemmer fra 17 av de 21 vel-foreninger, mot 567 året før. I tillegg 
er det 32 enkeltmedlemmer. 
 
 
Aktuelle saker 
 
Det har heller ikke i 2016 vært mulig å «få kommunen i tale» utover ordførerens 
orientering på årsmøtet. Likevel har vi hatt en uformell løpende kontakt med ordfører 
og rådmann ved at vi møtes i Valdresrådet. Vi har en viss forståelse for at arbeidet 
rundt kommunesammenslåing har vært krevende og vil ta ett nytt initiativ til mer 
formelle møter senere i år.  Vi har invitert ordføreren til årsmøtet også denne gangen.  
 
I tillegg har AHF innsett at saker som kommer til kommunestyret i store trekk er 
avgjort i gruppemøter i forkant. Vi har derfor tatt direkte kontakt med samtlige 
politiske partier i Nord-Aurdal for å åpne en dialog om kommunens fremtid og 
hyttefolkets plass i dette bildet, slik at vår stemme kan høres i god tid før sakene 
avgjøres. Vi må her jobbe på lang sikt for å få våre saker inn i partiprogrammene 
lokalt. Det første partimøtet er allerede avtalt. 
 
Styret har utarbeidet forslag til utforming og innhentet tillatelse fra grunneier rundt 
oppsetting av et områdekart ved Damtjern. AHF avventer fortsatt et endelig oppdatert 
kart fra kommunen. 
 
Sikteskiven på Fjellenden (gitt til styremedlem Knut Nes i fbm Entusiastprisen 2016) 
ble innviet 15. oktober med vel 100 fremmøtte tross tett tåke, og ble avduket av 
ordfører, med toraderspillere fra bygda, saft og boller fra Danebu og Fjellparken. 
 
For øvrig har styret jobbet med en rekke mindre saker – ref møtereferatene som ligger 
på http://ahf.aurdalsasen.no/. 
 
 
Skiløyper og alpinanlegg 
Styret har sterkt støttet de fortsatte initiativ fra Løypelaget med tanke på å få en 
løsning rundt løypetraseen mellom Aurdalsåsen og Kruk. Saken er fortsatt kun 



midlertidig løst, kommunen har ikke ønsket å bidra i særlig grad, og det arbeides 
fortsatt for en permanent løsning. Styret har gjennom året deltatt på flere av 
Løypelagets styremøter, slik at våre ønsker overfor kommunen kan koordineres. 
 
AHF venter fortsatt på fremdrift i arbeidet med en masterplan for stier og løyper i 
kommunen. Nord-Aurdal er den største hyttekommunen i det største hyttefylket i 
Norge, men en overordnet plan for hovedtraséer er tidligst varslet etter neste 
kommunevalg. Med en slik plan vedtatt er det forventet at Løypelagets arbeid vil 
vesentlig forenkles, men enda viktigere er nok at området vårt kan beholde sin 
attraktivitet som vertskommune for oss hytteinnbyggere. 
 
Styret holder fortsatt løpende kontakt med Aurdal og Kruk Løypelag og Valdres Alpinsenter 
til felles beste (begge to er invitert til å holde egne orienteringer i bakkant av årsmøtet også i 
2017). 
 
 
Støtte til sommeraktiviteter i åsen. 
Styret har gitt støtte til Rakagolfen (golfturnering) og til Aurdal IF for turorientering med 10 
orienteringsposter i området Gråndalen – Binnhovd – Engadn.  
 
Til slutt: vi får av og til spørsmålet: 
Hva får hytteeierne egentlig igjen for det arbeidet som Aurdalsåsen Hytteforening 
Valdres Hytteforum nedlegger? 
 
For å være helt ærlig, så stiller vi selv også dette spørsmålet av og til, når kommunen ikke gir 
tilbake annet enn vennlig omtale. Er vi nyttige idioter, som kan melkes for eiendomsavgift og 
ellers ignoreres?  “Hytteeierne som ressurs” er et tilbakevendende honnør-uttrykk i festtaler, 
men tilsynelatende uten reelt innhold. Da vil vi minne om at AHF ble dannet i 2001 som en 
reaksjon på (altfor) store utbyggingsplaner i Storstøllie. Tilsvarende aksjoner har for 
eksempel ført til mobilisering av hyttefolk på Filefjell i Vang (ref vindmøller i fjellheimen), 
løypekjøring i Sør-Aurdal, og utbygging på Vaset (Vestre Slidre). Selv om det har tatt tid, har 
den samlede innsatsen i alle kommunene ført til av hytteeierne nå aksepteres som 
meningsberettigede. 
 
AHF har nå åpne kanaler inn til administrasjonen i kommunen – som når tjernet i Tuva-feltet 
synes å tømmes for vann, når rykter om nye utbyggingsplaner vekker bekymring, eller 
Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) ikke gjør jobben tilfredsstillende. Store og små 
bekymringer kommer inn til AHF, og vi finner som regel et svar på vegne av de berørte. Men 
masterplanen for stier og løyper, med tilhørende avtaler med grunneiere og grunneierlag, har 
fortsatt høyeste prioritet. Og åpne kanaler håper vi kan bidra til løsninger uten konflikter. 
 
Valdres Hytteforum (VHF) – der AHF er representert ved vårt styremedlem Knut Nes – 
ble invitert som eksternt styremedlem i næringsorganisasjonen Visit Valdres (VV) 
(som oppsto høsten 2015 ved fusjon av Valdres Destinasjon og Valdres 
Næringsforum). Fra 2016 har VHF hatt plass også i Valdresrådet, som er det øverste 
organet i vår region, slik at hytteeierne har hatt både en lyttepost og en direkte 
kommunikasjon med det offisielle Valdres på regionnivå. Det er sannsynligvis første 
gang at deltidsinnbyggere har fått en viss posisjon hos vertskommuner i Norge. Den 
skal vi bruke til å sikre at Valdres fortsetter å være et attraktivt rekreasjonsområde, 
med levende støler og beitedyr, lokalmat, åpne fjellandskap uten gjengroing, med 
kultur og festivaler til beste for hyttefolk, turister og fastboende. 
 
Styret 
Aurdalsåsen Hytteforening	


