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PROTESTERER: Beito Husky Tours, her fra en tur med turister i det aktuelle 
området, bruker dette som startplass. 

 Av Morten Stensby 
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Sju ulike brukergrupper protesterer unisont mot utbyggingsplanene cirka tre kilometer 
nord for Beitostølen. – Vi oppfordrer formannskapet i Øystre Slidre om å stoppe 
planforslaget, sier Iver Andresen, som representerer Garlivegen Hytteeierforening. 
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GARLI: De øvrige som har signert et brev sendt til politikerne i 
formannskapet er Naturvernforbundet i Valdres, Beitostølen Booking 
Service AS, Stakkstølia Syd Hytteeierforening, Stakkstølia Nord 
Hytteeierforening, Beitostølen Hytteforening og Beito Husky Tours AS. 
Sistnevnte har sågar forfattet et eget bekymringsbrev, hvor det blant annet 
pekes på at unike startplasser for deres virksomhet blir stadig færre. 

– Garli er og har alltid vært vår desidert viktigste startplass. Det vil være 
bortimot katastrofalt for Beito Husky Tours å miste denne muligheten, heter 
det i brevet. 

 

OVERSIKT: Denne illustrasjonen i landskapsanalysen laget av Areal+ viser 
hvordan de planlagte hyttene vil ligge i terrenget. 

– Vil ruve i terrenget 

– Vi er svært bekymret for konsekvensene av de planer som nå er 
presentert. Det vil medføre et ikke-reversibelt inngrep i et åpent 
fjellandskap, med svært uheldige landskapsmessige, naturmessige og 
arealmessige konsekvenser, fastslår Iver Andresen og legger til at 
søknaden om omregulering av det såkalte LNFR-området må avvises totalt. 

De sju brukergruppene framhever ellers i sitt brev til formannskapet at en 
nødvendig analyse av plassbehovet i området og måten dette skal løses på 
ikke er drøftet av Areal + i den foreliggende dispensasjonssøknaden. De 
mener at dette derfor må inngå i neste revisjon av kommunedelplanen. 

– Landskapsanalysen som følger søknaden viser med all tydelighet at ny 
hyttebebyggelse vil ruve i det åpne terrenget. Det var jo nettopp dette som 
var grunnen til at formannskapet flere ganger tidligere har avvist 
hyttebygging i området, understreker Andresen, som mener at noen av 
illustrasjonene er utarbeidet på en «smart måte», for bevisst å dempe de 
visuelle effektene ved en utbygging. 



 

DOMINERENDE: De som protesterer mot utbyggingsplanene mener 
hyttene vil ruve veldig i terrenget. Foto: Stine Ringnes 

– Sårbart høyfjellsterreng 

– Vi minner ellers om at politikerne nylig har vedtatt å ikke revidere 
kommunedelplanen, da foreliggende plan ivaretar tilstrekkelige 
utviklingsmuligheter i flere år framover. Dette gjelder for både bolig, fritid og 
næring, presiserer Iver Andresen. 

Brukergruppene vektlegger videre at å tillate en dispensasjon fra dette kort 
tid etter at et vedtak er fattet naturligvis er svært uheldig. Dette er også noe 
som så vel fylkeskommunen og fylkesmannen har påpekt i sine 
kommentarer til planene. 

"Det kan fastslås at det ikke er mangel på tomter på Beitostølen, verken i 
form av potensial for framtidig utbygging eller i form av ferdig regulerte og 
byggeklare tomter. Tilbudet er åpenbart større enn etterspørselen. 
Utbyggers påstand om det motsatte må derfor karakteriseres som 
villedende og direkte feil", heter det i brevet til formannskapet. 

– At kommunen ved flere tidligere anledninger har avslått tilsvarende 
søknader for dette området, var begrunnet i ønsket om å verne et sårbart 
høyfjellsterreng, sier Andresen, og tilføyer at kommunen ikke minst med 
bakgrunn i sitt slagord "Rein naturglede" har en forpliktelse til å stoppe 
dette planforslaget. 



 

UBERØRT: Det er litt lengre til høyre i dette området at Norske Fjellhytter 
ønsker å sette opp et antall nye hytter. 

Visuelle endringer 

Parkeringsplassen på Garli er utgangspunkt for skiturer i en rekke løyper, 
de fleste mot øst og nord. Plassen er også utgangspunkt for helårs 
trilleløype/veg som går opp i vestskråningen mot Knausen, og for ei 
sykkelløype rundt Garlimyrene via stolheistoppen og til Knausen. Denne 
"utfartskanalen" er nå preget av natur, ei åpen flate med noen helt få 
enkeltstående bjørketre. Det er flere hundre meter bort til nærmeste hytte i 
øst, som ligger i bjørkebeltet, og ikke stikker opp mot horisonten. Du ser 
heller ikke Garlivegen, som fra sør svinger seg opp mot hyttene her. Når du 
kommer tilbake fra tur, i retning mot parkeringsplassen, får du rett imot og 
etter hvert på venstre hånd, ei helt åpen flate. Langt bak den ser du 
Slettefjell. Det er per i dag ingen høge hyttevegger som bryter utsynet. 

Mange mener at dersom det tillates bygd hytter på dette området, vil du se 
rett i høge hyttevegger i stedet for utover ei åpen flate. Når du drar ut på tur 
fra p-plassen langs helårsløypa, får du et hyttefelt tett innpå deg på høyre 
side, i stedet for den åpne flata med noen få bjørketre. Og når du kommer 
tilbake fra tur, i retning mot p-plassen, får du hyttefeltet og hytteveggene rett 
i fleisen, i stedet for utsyn over ei åpen flate - og mot Slettefjell langt bak 
den. 

– Det er grunn til å spørre om politikerne i Øystre Slidre tror det er dette folk 
kommer til Beitostølen for å oppleve. Er man i ferd med å ødelegge det som 
har vært vårt beste trekkplaster, nemlig naturen, undrer Iver Andresen. 



 

NATURSKJØNT: Dette bildet viser utsynet når du kommer tilbake fra skitur, 
bare noen hunde meter før p-plassen. Du har fritt utsyn mot Slettefjell, ved 
en utbygging vil hytteveggene stenge mye av dette utsynet. FOTO: Tor 
Harald Skogheim. 

 


