
Valgkamp: 
Forventninger fra en hyttevegg 
 
Innbyggerne i Valdres har berettiget krav på svar fra politikerne før valget på 
spørsmålet: 

 Hva skal Valdres leve av de neste 20-30 årene? 
 
Eli Blakstad hos fylkesmannen i Oppland har overfor et samlet ordførermøte i desember 
2014 oppfordret valdreskommunene om å se 20-30 år frem i tid når det gjelder planer. 
Vi vet at ingen ting skjer i en kommune uten at det er skrevet inn i plandokumenter, og 
grunnlaget for slike planer legges først i partienes programmer. I Valdres er det kanskje 
unødvendig å påpeke at man må så for å kunne høste. Men det er jo slik at velgerne bare 
kan stille politikerne til ansvar for det programmet de er valgt på. 
 
Det er derfor interessant å se at INGEN av de politiske partiene i Valdres evner å vise 
mer enn kortsiktige og ullent formulerte programposter. Her gjelder det visst å være 
forsiktig og ikke skremme en eneste potensiell velger tilbake i sofaen? 
 
Hvor er idéene, vyene og visjonene, og hvor er de gode grepene som skal bringe Valdres 
ut av nåværende stillstand? Hva skal man satse på, og hvor skal valdrisene kunne høste 
sine inntekter fremover?  
 
Som Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) siden fødselen i 2007 har hamret inn i oss, har 
det vært to områder med vekst de siste 15 årene, lokal mat og hytterelaterte næringer.  
Det kunne derfor være smart å legge forholdene til rette for å utnytte det som beviselig 
har gitt uttelling. 
 
Naturen og fjellområdene var her lenge før hyttene kom. Hele dette kulturlandskapet 
med aktiv utnyttelse for beiter og seterdrift var kanskje en viktig grunn til at noen i det 
hele tatt begynte å bygge hytter i fjellheimen. Det var eksotisk, opprinnelig og attraktivt 
å besøke. Dette landskapet gror langsomt igjen hvis ingen tar tak i det – nå er det bare ca 
8% i Valdres som er sysselsatt i jord- og skogbruk, og andelen er synkende.  
 
Hvis Valdres skulle gjøre som ordførerne kollektivt har satt seg som mål gjennom 
handlingsplanene til VNK, skal Valdres bli Norges beste hyttedestinasjon. Det er det ikke 
blitt noe av, fordi de nødvendige tiltakene er nesten ikke synlig i det lokale planverket i 
hver kommune. Det kan være gode grunner til det – men når ingen ting er sådd, kan man 
heller ikke høste.  
 
På Valdreskonferansen i april fremholdt Ragnhild Kvernberg i organisasjonen Fjell-
Norge at for Valdres ville det være naturlig å satse på 3 områder: sykkel, vandring og 
langrenn/tur. For å få til dette må det jo anlegges et samlet nett av stier og løyper for de 
ulike aktivitetene – kanskje også for bevegelseshemmede.  
 
Og samtidig er gode stier og løyper en forutsetning for øket bruk av hyttene. Det burde 
faktisk være en selvfølge for en aktiv, fremoverlent hyttekommune å ta tak i den 
nødvendige infrastruktur i form av planer og reguleringer for fortsatt å være attraktiv 
som vertskap for hytter og turister – ikke bare overlate det hele til private løypelag og 



DNT. Ingen ting av dette er det spor av i de politiske programmene – og derfor heller 
ikke i kommunenes planer. Da blir det langt frem til man kan høste noe som helst.  
 
Unntaket ser vi starten av kun i Vestre Slidre – der har de tatt et kollektivt tak som vi har 
forventinger til at også blir fulgt opp i de øvrige 5 kommunene. 
 
Hytteinnbyggerne har ikke stemmerett ved lokalvalg. Men vi hytteeiere ønsker jo 
nettopp det samme som de fastboende:  

 Et livskraftig samfunn i vekst og utvikling 
 Med attraktiv, levende natur, landskap og kultur 

 
Derfor er det naturlig å gi utfordringen til de som har stemmerett:  
Spør dine politikere om hva Valdres skal leve av om de neste 30 årene, og hvordan dette 
er nedfelt i de politiske programmene som de går til valg på. Kanskje det kan være 
lønnsomt for alle parter å satse på øket bruk av hyttene? 
 
Godt valg! 
 
Knut Nes, 
Leder Valdres Hytteforum 


