
Innlegg i avisa Valdres   30.09.2011 

 Hytter, trivsel og vekst i Valdres  

Atle Hovi har i Avisa Valdres 24. september et  positivt innlegg  med forslag om hvordan vi 
kan få flere arbeidsplasser og  innflyttere til Valdres.  Jeg slutter meg helt til hans tanker og 
begrunnelser, men finner  det samtidig riktig å definere nærmere det han kaller "turister". 
Det er et klart skille mellom en turist og en hytteeier. En turist er på gjennomreise eller leier 
seg inn på hoteller eller hytter.  Det er riktig, som Hovi sier, at flere turister  får et forhold til 
Valdres  og kjøper seg tomt og bygger hytte. Forholdet til vertskommunen blir da et helt 
annet og mer forpliktende enn bare å være turist. Mange hytteeire tilbringer mye tid i sitt 
"annet hjem" i Valdres og er opptatte av lokalsamfunnet. Vi har det samme håp om en 
positiv utvikling i Valdres som Hovi gir uttrykk for. Det er like mange hytter i Øystre Slidre 
som det er innbyggere, ca 3200. Regner vi med at det er minst 2 til 3 personer med  
tilknytning til hytta betyr det 6000 til 9000 personer med et nært forhold til sitt lokalområde 
og Øystre Slidre. I Valdres er det totalt sett også like mange hytter som innbyggere. Disse 
hyttene bidrar i meget vesentlig grad til lokal næringsvirksomhet.  
Jeg vil også sitere fra en leder i Valdres 15. januar i år: "Bruken av fritidsboligene har også 
endret seg kraftig over tid. Økt komfort på hyttene gjør at de brukes i langt større grad, noe 
som også er en betydelig fordel for hyttekommunen. Hytteeierne har etter hvert blitt mer 
enn sporadiske turister, de er i stor utstrekning brukere av de lokale tilbud og tjenester på en 
ny og annen måte". Dette vil også øke behovet for en tettere dialog og samarbeid mellom 
hytteeierne og kommunale myndigheter. Mikael Fønhus, daglig leder i Valdres 
Næringsforum er bekymret for tap av  arbeidsplasser ( artikkel i Valdres 09.06.2011). En 
vekstmulighet er å satse mer tydelig på tilrettelegging for hyttefolket. Det foreslås også at 
Valdresrådet blir utvidet med to representanter valgt av hytteforeningne i Valdres. Fønhus 
nevner "Blant hyttefolket er det også mange ressurspersoner, som kan koma med gode 
innspel eller bidra på andre måtar til ei positiv utvikling". 
Med andre ord tror jeg at videre, nødvendig samarbeid mellom hytteeiere, næringsliv og 
kommuner er tjent med at vi skiller mellom turister og hytteeiere. Å være hytteeier betyr et 
langt mer forpliktende og nært forhold til vertskommunen. 
Ragnar Andersen 
styreleder, Beitostølen Vel 
  
 
   
 
 


