
1 
 

Oppsummering mht Størrtjednlie-heisen 

 

Sommeren 2008 blir vi gjort oppmerksom på at det var inntegnet en rød strek 

på kartet på friområdet mellom Bjødnabakkadn og Stakkstølie. På forespørsel i 

kommunen om hva det skal bety?  Alpin heis og nedfart: ”Størrtjednlie” 

Det var første gang vi ble kjent med planen. 

 

August 2008 gikk vi rundt til hyttenaboer i begge hyttefelt – ingen hadde verken 

hørt om Størrtjednlie eller om prosjektet. Tvert om! Alle interesserte hadde blitt 

forsikret om at den utsatte skulderen var svært viktig å beholde i sin naturlige 

form. Kommunen presiserte som helt nødvendig for Beitostølen at grønne 

lunger måtte bli liggende. Derfor var den avsatt til Friareal – NLF. Naturligvis!! 

 

30 august 2008 sendte undertegnede e-post til kommunen med samtykke fra de 

hytteeiere som var tilgjengelige der og da. Samtlige forespurte var hoderystende 

til kommunal uforutsigbarhet. Fra friareal NLF til alpin heis og nedfart helt 

inntil hytteveggen i de etablerte hyttefeltene var en uhyrlig tanke. Protest sendt.  

Vedlegg 1. 

 

Noe kontakt og oppfølging er naturlig, men andre planer som for eksempel 

Gondolbane tvers over dalen tar hovedfokus i en periode. 

29. desember 2009 avholdes møte på Tingvang. For kommunen møter 

prosjektleder Knut Frode Framstad. For Beitostølen Vel møter formann Jarle 

Stærnes, undertegnede og hytteeier (Tingrettsdommer) Arild Steudel, 

Stakkstølie. 

Vedlegg 2. 

 

Påsken 2010 Kommunen inviterer til informasjonsmøte om kommunedelplanen. 

Beitostølen Vel informerer også i form av et ”Opprop mot heisanlegg …”. 

Kommunens representanter Erik Gjerdalen og Knut Frode Framstad hadde 

forventet ca. 15-20 interesserte, men ble overveldet da mer enn 200 fremmøtte 

fylte salen og vel så det. 

Kommunen tillot ikke diskusjon, for det skulle være et rent informasjonsmøte. 

Men temperaturen i salen ble høy og Framstad måtte flere ganger be salen roe 

seg ned. Men det etterlot ingen tvil om hva salen mente om Størrtjedlie og 

heisplanen.  
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Eneste person som fikk ta ordet fra podiet, var undertegnede som representant 

for Beitostølen Vel. Jeg hadde gjort avtale med Framstad om det på forhånd.  

Jeg leste Opprop mot heisanlegg og alpin nedfart gjennom hyttefeltene! 

Samtidig ble det overlevert nesten 200 underskrifter som var samlet ila et par 

hektiske påskedager. Kommunens representanter opplevde protesten som meget 

sterk og saklig, og absolutt entydig – det bekreftet de begge etter møtet. 

Vedlegg 3. 

 

Hytteeier i Bjødnabakkadn:  advokat Tor Hannibal Fossum 

Han sender oppfølgingsbrev til kommunen 22. april 2010. Han holder innlegg 

på kommunens informasjons- og dialogmøte på Beitostølen 19. februar 2011. 

Det ovennevnte oppsummeres i hans brev til kommunen 9. mars 2011. 

Det sistnevnte ligger på BV hjemmeside under rubrikken Brev, meninger. 

Vedlegg 4. 

 

Hytteeier i Stakkstølie: tingrettsdommer Arild Steudel 

Levende opptatt av Beitostølens ved og vel, har han vært aktiv og interessert 

med i debatten som med et pennestrøk omgjør NLF område til heis og alpin 

støy. Hans brev til kommunen 9. mars 2011 argumenter mot planen. Brevet 

ligger på BV hjemmeside. 

Vedlegg 5. 

 

Steudel sender også e-post 7. mai 2013 vedr. informasjon om utbygging i 

Størrtjednlie. Da svar uteblir, purrer han 19. juni. Kommunen ved Erik 

Gjerdalen svarer 29. juni. 

Vedlegg 6. 

 

Beitostølen Vel sender brev 24. april vedr. salgsprospekt ”Størrtjednlie”. 

Sist påske ble det invitert til salgsmøte for 24 Grendehytter i Størrtjednlie. Styret 

i BV synes det var forbausende og sender et begrunnet brev til kommunen om å 

bli oppdatert på hva som skjer.  Ref. Reguleringsføresegner og Rekkefølgjekrav. 

Vedlegg 7. 

 

Svar uteblir og styreleder purrer 26. juni. Fremdeles ingen reaksjon og 

styreleder purrer igjen 11. juli. Selv om det uttykkelig blir påpekt at BV ser det 

som viktig å motta informasjon før Årsmøte 3. august, får vi ingen reaksjon. 

Vedlegg 8. 
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Beitostølen Vel informerer kommunen i brev 23. august 2013 

Årsmøtet er avholdt og nytt styre meddeles med navns nevnelse. 

BV meddeler også styrets frustrasjon over ikke å ha mottatt status vedr. 

ovennevnte planer for Størrtjednlie. Styreleder ble svar skyldig på spørsmål fra 

salen. Kopi av brev på BV hjemmeside. 

Vedlegg 9. 

 

Mail 6. oktober. 

Styreleder sender mail til kommunen v/ordføreren som en helt naturlig 

oppfølging av at de begge hadde deltatt på det stort anlagte møtet på Fagernes 

noen dager tidligere; ”Hytte i Valdres”. Samtlige seks ordførere i Valdres var 

tilstede og møtet ble ledet av ordføreren i Øystre Slidre. 

Vedlegg 10. 

 

Styremøte 28. oktober  

Det besluttes å sjekke postlisten i kommunen. 

Vårt brev av 24. april gjenfinnes ”under handsaming”. 

Vårt brev av 23. august finner vi ikke spor av. 

Styret beslutter å sende kommunen en mail i notats form, hvor vi utber oss rask 

oppklaring av denne ugreie situasjonen. 

 

Notat/mail 30. oktober 

Notatet, som kort skisserer styrets frustrasjon, sendt i mail til kommunen 30. okt. 

Vedlegg 11. 

   

3. november 2013 

 

Nils Herman Hornnæss 

Styreleder på vegne av styret i Beitostølen Vel 

 

  

 


