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Beitostølen - kritiske veivalg 

Reiselivsnæringen kom med sin langsiktige strategiske "Masterplan"  for utviklingen av 
Beitostølen og Raudalen allerede i 2001. Øystre Slidre kommune var medvirkende og mange 
av ideene ble videreført i kommunedelplanen 2003-2011. Planens visjon var at: "Beitostølen 
skal vere beste reisemål for langrenn og turskiløping i Noreg!" 
"Ideen med Masterplanen er å fremme tiltak som aukar den samla destinasjonsverdien og 
unngå tiltak som reduserer han". 
Det står videre at: "Tiltak som reduserer destinasjonsverdien skal ikkje gjennomførast, sjølv 
om dei kan vere lønnsamme for ein aktør." 
Planene for alpinproduktet omtaler utbygging i Raudalen og "fintrimming" av anlegget på  
Beitostølen, "slik at kvaliteten vert betra." 
Planen er at: "Beitostølen-Raudalen skal "vere beste reisemål for langrenn i Noreg og blant 
dei beste internasjonalt!". Det sies videre at:  "Langrennsproduktet må vere ein premiss for 
utbygging. Utbygginga må tilpassast langrennsproduktet slik at kvaliteten ikkje vert redusert, 
korkje på sjølve løypene eller naturopplevinga."  Denne presisering av langrennstilbudets 
overordnede betydning for Beitostølen ble også flere ganger nevnt fra kommunens side 
under arbeidet med siste kommunedelplan. 
 
Det satses nå mye på å komme i gang med utvikling av Størrtjednlie-området. Det  kan være 
positivt at dette sentrumsnære området blir utbygget, men premissene for utbyggingen vil 
skade Beitostølens profil som langrennsdestinasjon. Utbyggingen er koblet til bygging av 
skiheis, S5, opp til fjellet, gjennom etablerte hytteområder. Det skal være alpin nedfart i 
samme trase. Anlegget vil krysse fylkesvei 51 og gang- og sykkelveien samt Beitostølens 
viktigste skiløype, Grønn 1. Disse planene kom med i siste kommunedelplan (2011-2023) 
tross flere kritiske høringsuttalelser og massiv, organisert og dokumentert protest fra 
hyttemiljøet på hele Beitostølen. 
Anlegget vil kreve store naturinngrep i forbindelse med planfrie krysninger av fylkesvei og 
løype. Med nødvendig fri høyde over veien og påbudt gjerde langs overbygget, vil 
konstruksjonen rage 7 til 8 meter over veibanen. Heis og overbygninger vil bli liggende på 
åsryggen og skape en helt ny, skjemmende profil for Beitostølen. Er det dette som skal 
erstatte fjellet  Bitihorn som Beitostølens kjennemerke? 
Et  argument for skiheisen er at mulighet for alpin ski in - ski out vil øke verdien av 
hyttetomtene. Det er tvilsomt. Beitostølen er et attraktivt hytteområde. Området har 
kvaliteter for friluftsliv hele året. Man kjøper ikke tomt/hytte på Beitostølen for å kjøre 
alpint.  
Prognosesenteret har en undersøkelse fra 2010-2011 som viser at av 23 kriterier for kjøp av 
fritidsbolig i Norge, kommer ønsket om nærhet til alpinanlegg nederst på listen.  
For Beitostølen sin del vil "ski inn - ski ut" for langrenn derimot være et fortrinn. 
 
Kommunen ønsker å spre biltrafikken og ønsker parkering i Størrtjednlie-området . Det kan 
blant annet etterkommes ved å utbedre eksisterende parkeringsplass ved Beitestølsvegen. 
Herfra ligger det også en båndlagt og skjermet trase for skiheis opp til Carlheisen på 
oversiden av Fv 51 om det er ønskelig. Her er det ikke snakk om ski nedfart.  
Et annet argument for utbygging i Størrtjednlie er ønske om et bedre alpintilbud til barna. 



Det er fortsatt forbedringspotensiale i de eksisterende alpinområdene på Beitostølen og det 
har vært nevnt andre områder for barnealpint, som i nærheten av skistadion. 
 
Beitostølen Vel slutter seg helt til de forutsetninger som ble nedfelt i Masterplanen allerede i 
2001. Beitostølen bygger sin fremtid på at langrenn skal være styrende for utviklingen. 
Beitostølen er ingen alpindestinasjon som sådan, men  egnet for skiopplevelser for barn, 
familier og mindre øvede. 
Det har hytteeierne lagt til grunn for sine hyttevalg. Øystre Slidre kommune har også ved 
flere anledninger presisert at forutsigbarhet er nødvendig for en god utvikling. 
Det er flere skidestinasjoner som ønsker å bli bedre enn Beitostølen på langrenn. Skal 
Beitostølen beholde sin posisjon innen langrenn krever det at vi utvikler og hegner om vårt 
unike tilbud.  
Å utvide alpinområdene med et anlegg i Størrtjednlie, med dårligere løypetilbud og 
skjemmende inngrep i naturen vil sende et helt galt signal om hvordan vi ønsker å ivareta 
Beitostølen som landets beste langrennsdestinasjon.  
Husk Masterplanen: "Langrennsproduktet må vere ein premiss for utbygging." 
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