
Skjer hyttebygginga i hytt og vær, eller har 
kommunene kontroll? 
 
 

A visa Valdres har hentet ut data fra kommune-matrikkelen for å få et best 
mulig bilde av hytteregionen vår. 
Ved å hente ut GPS-koordinatene til hver hytte, får vi et kart som viser 
eksakt hvor hyttene er bygd og i hvilket år. 
Vi har også hentet ut data på størrelse, oversikt over nedbygd areal i Valdres 
og informasjon om størrelsen på tomtereservene i vår region, for å nevne 
noe. 
Fun facts 
La oss begynne med å droppe noen tall for å vise litt av omfanget på 
hyttebygginga i Valdres. 
Vi hadde 18.824 fritidsboliger i Valdres per september 2021. 
11.283 fritidsbygg er fordelt på i alt 629 små og store hyttefelt, mens de 
øvrige hyttene våre – rundt 40 prosent – ligger spredt rundt omkring og 
ikke i hyttefelt. 
Ifølge SSB har vi over dobbelt så mange hytter som bolighus i vår region og 
den totale populasjonen deltidsinnbyggere er i størrelsesorden 56.292 
personer. 
Det er med andre ord mye å holde styr på allerede, og i tillegg bygges det 
mellom 225 og 250 nye fritidsboliger årlig i Valdres, ifølge SSB. 
Hvordan ser Valdres ut i 2030? 
Det var en liten status på Hytte-Valdres pr. dags dato, men hva vet vi om det 
som kommer framover? 
For å finne svar på det har vi summert alle arealene som er satt av for 
detaljregulering for hyttebygging i det som heter «kommuneplanens 
arealdel» og i «kommunedelplanene». 
I Nord-Aurdal er det avsatt et areal på snaut 4000 dekar. I Vestre Slidre 4700 
dekar. Sør-Aurdal drøyt 2000 dekar, og Etnedal 868 dekar. Men det er Vang 
som har satt av nest mest areal til hyttebygging framover, drøye 8000 dekar. 
Hva er nåsituasjonen? 
Så, finnes det en regional plan for disse 4202 «fotballbanene» med hytter? 
Er det en styrt, regional politikk for utviklinga av fjellområdene i Valdres 
som ligger bak? 
Svaret er nei. 
Det finnes ikke regionale, overordna planer for vår hytteregion, ei heller en 
overordna plan for hyttesatsinga i et langsiktig perspektiv, som setter et tak 
for antall hytter. 
Ingen overordna arealstatistikk som viser bortfall av matjord, beiteareal og 
utmark for hytteregionen Valdres. 
Vi har etterspurt hos administrasjoner og politikere om planer og politikk 
for den framtidige hytteutviklinga, men det viser seg at mange kommuner 
sliter med å holde styr på nåsituasjonen. 
Tomtereserver 



Hvor store er, for eksempel, tomtereservene i Valdres? Altså de tomtene som 
er avsatt i plan, men som ikke er regulert og bygd ut? 
Nord-Aurdal kommune, den største hyttekommunen i Valdres, svarer at de 
ikke vet hvor store tomtereservene er i kommunen og at de ikke har 
kapasitet til å finne ut av dette. 
Sør-Aurdal kommune har heller ikke kommet med noe svar, tross gjentatte 
henvendelser, mens de øvrige kommunene rapporterer om en tomtereserve 
på i alt 5450 ubebygde tomter. 
Det er Øystre Slidre som har størst tomtereserve, med 2000, mens Vestre 
Slidre har 1500, Etnedal 1000 og Vang 950. 
Men hvorfor planlegger kommunen så mange nye hyttetomter de neste 8–
12 årene, når Valdres har så mange potensielle tomter som ikke er solgt? 
Om det er overkapasitet og et omfang som ikke er i tråd med dagens 
bærekraftsmål, bør vel arealet som ikke er regulert eller utviklet bli tatt ut 
ved rullering av kommuneplanens arealdel? 
– Et stort sprik 
Øyvind Gotehus, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren sier at det ofte er et 
stort sprik mellom det reelle behovet for tomter, utbyggingstakten i 
kommunene og arealene som blir avsatt til hytter i planverket. 
– Det at det ofte avsettes mer areal enn nødvendig til hyttebygging fører til 
en dårlig arealutnyttelse. Det er en uheldig forvaltning av arealene og 
naturen vår, sier Gotehus. 
Statsforvalteren opplever en mangelfull oversikt i kommunene over 
tomtereserver og det reelle, framtidige behovet for flere tomter. 
Vi etterlyser en slik oversikt til stadighet når kommuneplaner blir lagt ut på 
høring. Det er ofte at vi kommer med innsigelse fordi det ikke foreligger en 
oversikt over allerede avsatte arealer. 
Statsforvalteren oppfordrer også kommunene til å vurdere om de allerede 
avsatte arealene for fritidsbebyggelse skal videreføres eller om de bør utgå 
ved rullering av planverket. 
For det er slik at når kommunene først omdisponerer et naturområde, og 
åpner opp for bygging, er ofte løpet kjørt for naturen. 
– Problemet er at når et område legges ut i en kommuneplan, vil grunneier 
få en forventning om at her kan det bygges og det vil være langt tyngre å ta 
området ut igjen fra planen når det først er avsatt til bygging, påpeker 
Gotehus. 
Statsforvalteren etterlyser også en større grad av regional planlegging av 
fritidsbebyggelse. Innlandet er det fylket i landet med flest hytter, men det 
finnes ingen overordnet og helhetlig plan for hyttene, verken for fylket eller 
regionene. 
– Vi oppfordrer kommunene til samarbeid på tvers av kommunene, men vi 
kan ikke pålegge kommunene dette, sier Gotehus og legger til: 
– Vi er det største hyttefylket med stort margin og det er fortsatt mange 
potensielle hyttekjøpere der ute. Det store spørsmålet blir da; hvor mye tåler 
naturen vår? Foreløpig har ingen svaret på det spørsmålet. 
Hytter som driver av naturtapet 



2020 ble det året hvor tingene våre veide mer enn alt livet på jorda til 
sammen, ifølge professor Vigdis Vandvik, senterleder ved bioCEED. 
– Nå er det flere bygninger på jorda enn det er trær. Vår appetitt på vekst gir 
oss trøbbel. For vi bor på en klode som ikke vokser i takt med økt forbruk. 
Kloden vår er endelig, mens vårt globale fotavtrykk begynner å bli altfor 
stort, sa Vandvik under Grønn hyttelab i vår. 
25 prosent skyldes hytter 
Men hva har dette naturtapet med hyttebygging å gjøre? 
Jo, om lag 25 prosent av alle arealinngrep i Norge – og i Valdres – skyldes 
nettopp hyttebygging. Det bygges, for eksempel, langt flere hytter i Valdres 
enn det bygges bolighus. 
Hver hytte skal også ha veg og annen infrastruktur. Det skal bygges 
alpinanlegg, etableres løyper og veier, samt at det bygges opp et mylder av 
aktiviteter og servicetilbud i tilknytning til hyttebyen. 
Men vi kan ikke leve av utsikten. 
Vi trenger noe å leve av i Valdres, og hytter er en god inntektskilde, og er det 
ikke nok areal å ta av? 
Norges landareal består av 95 prosent utmark. 
Kun 1,7 prosent av landet vårt er utbygd. 
Da er det vel rimelig å si at vi har mer enn nok natur å ta av og at det ikke er 
noe problem at vi bygger noen hundre hytter i året i Valdres, eller? 
– Så mange hytter har vi ikke plass til 
Vandvik påpeker at det er viktig å forstå at hytter med påfølgende 
infrastruktur bygges i den mest verdifulle naturen vår, i de viktige 
overgangene mellom skog og fjell, sjø og land, sier . 
Hun viser til at norske kommuner planlegger å bygge rundt 700 
kvadratkilometer til med hytter de neste årene. 
– Det er store arealer med hovedsakelig skog og myr. Det går ikke. Det har vi 
rett og slett ikke plass til, sa Vandvik under Grønn hyttelab. 
Et av problemene med hyttebyer er altså den stadig økende andelen 
infrastruktur som påvirker naturen på mange vis. 
314 mil med hytteveg 
Hyttebyene med påfølgende infrastruktur som veier, skianlegg, løyper og 
aktivitetstilbud, endrer landskapet, de endrer lysforholdene, vassdrag og 
jordsmonn. 
Hyttene endrer også vår måte å bruke naturen på. Alt dette påvirker planter, 
dyr, fugler og økosystemet vårt, påpeker Vandvik. 
Kamp om arealene 
Landskapsarkitekt Adrian Lombardo, som har en eldre familiehytte på 
Murkhøvd i Øystre Slidre, viser til digitale kartanalyser for å bedre forstå 
Norges geografi. 
Han mener mange har en forestilling om at Norge er et stort land med lav 
befolkning, og at vi kan ta oss god plass til eneboliger, store hager og mange 
hytter. Dette i kontrast til land som Danmark og Nederland, som er små og 
tett befolket. 



– Dette er en forestilling som ikke helt stemmer. I realiteten er de beboelige 
og artsrike arealene i Norge svært begrenset, mener han. 
Lombardo sier at Nederland og Danmark er flere ganger større enn Norge, 
dersom en kun regner med arealet som faktisk kan støtte økonomisk 
bærekraftige bosetninger. 
Samtidig er det slik at artsmangfoldet er sterkt konsentrert rundt akkurat 
disse områdene. Næringsrik jord, mildt lokalklima, møtet mellom land og 
vann – dette er steder vi mennesker alltid har konsentrert oss, og her er det 
biologiske mangfoldet også naturlig mye høgere. 
– Dersom vi innså hvor lite beboelig og dyrkbart Norges areal egentlig er, 
ville vi kanskje behandlet hver kvadratmeter med mer respekt, mener han. 
Hvor gode er vi? 
Sammen med Sabima og Naturkampen har vi sett nærmere på hvor gode vi 
er på å ta vare på naturen i Valdres, og kommunenes innsats på ti områder, 
som betyr mye for naturen. Tallene avslører at Vestre Slidre og Etnedal er i 
hver sin ende av skalaen. 
– Se for deg reaksjonene dersom statsministeren måtte svare «det har vi 
ikke oversikt over» på spørsmål om befolkningsvekst, barnehagedekning 
eller behov for sykehjemsplasser. Når vi spør hvor store naturverdier som 
ble ødelagt i fjor, eller de siste ti årene, kan faktisk ingen svare. Det er et 
stort problem. 
Det sier Fredrik Vikse, politisk rådgiver i Sabima, en miljøorganisasjon som 
jobber for å stanse tapet av naturmangfold. 
I august lanserte de en ny versjon av Naturkampen, som rangerer landets 
kommuner etter hvor gode de er på ti kriterier som omhandler ivaretakelse 
av naturen vår. 
Stort minus for hytte- bygging 
Samtlige kommuner i Valdres kommer dårlig ut når det kommer til 
arealendringer som følge av hyttebygging. I alt 26.155 kvadratmeter med 
natur er bygd ned med hytter i de seks kommunene våre. 
Aller mest natur er bygd ned i Øystre Slidre, i alt 6489 kvadratmeter. Da 
regnes kun bygningsarealet, alt av infrastruktur rundt hyttene kommer i 
tillegg. 
– Tallene viser at arealene som er bygd ned med hytter er blant de største i 
landet i Valdres-kommunene. På lang sikt vil slike massive utbygginger 
være som å skyte seg selv i foten, for kommunene ender med å bygge ned 
naturen som jo er årsaka til at folk ønsket seg dit i utgangspunktet, sier 
Vikse. 
Mange dispensasjoner 
Det er også gitt svært mange dispensasjoner fra kommuneplaner i Valdres. 
Det er innvilget i alt 80 dispensasjoner siden 2020. Etnedal og Nord-Aurdal 
har gitt flest dispensasjoner, henholdsvis 33 og 22. 
– Når kommunene i Valdres gjør mange unntak fra vedtatte langtidsplaner, 
fører det til manglende styring på arealbruken, understreker Vikse. 



Han viser til at denne dispensasjonspraksisen vitner om dårlig styring. 
Resultatet er ofte mangelfull utredning, samt at kommunens planverk og 
den demokratiske prosessen undergraves. 
Vi må få på plass et arealregnskap 
Andre fellesnevnere som viser seg i tallene er at ingen av kommunene i 
Valdres har satt seg mål om arealnøytralitet, som handler om å gjenbruke og 
fortette allerede utbygde arealer, framfor å bygge ut mer natur. 
Mange av kommunene mangler et planverk for natur og naturmangfold, i 
tillegg er det en gjenganger at arealplanene er gamle. 
– Manglende arealoversikt i kommunene fører til at man ikke har et bilde av 
den samla belastninga på naturen. Mange aner ikke hvilket naturmangfold 
som finnes i kommunen eller hva som har gått tapt, sier Vikse. 
Han mener at regjeringa må innføre krav om arealregnskap for naturtyper i 
alle norske kommuner. 
På den måten kan et planlagt utbyggingsområde og områdets ulike 
naturtyper bli sett i sammenheng med kommunens arealregnskap; 
Er dette naturtyper en har mye eller lite av? Hvordan står det til med den 
økologiske tilstanden i disse naturtypene? 
– Med et arealregnskap ville det bare vært å sjekke i regnskapet, slik man 
gjør med et vanlig regnskap. 
Etnedal og Vestre Slidre utpeker seg 
Det er Etnedal kommune som scorer høgest poengsum av Valdres-
kommunene, med sine 52,02 poeng av maks 100. Det gjør den minste 
kommunen nest best i fylket. 
Etnedal kommune scorer over gjennomsnittet på hvordan de beskytter og 
satser på natur, blant annet ved at de har vedtatt en kommunedelplan for 
naturmangfold. 
Jamt over får Valdres minste kommune en god del smilefjes i oversikten, 
blant annet når det gjelder naturkompetansen i kommunen, lite nedbygging 
av jordbruksareal og lite bygging langs ferskvann. 
Vestre Slidre dårlig ut 
Vestre Slidre kommune har ifølge statistikken ikke tillatt mye nydyrking av 
myr, og naturkompetansen i kommunen er god, men ellers kommer 
kommunen dårligst ut i denne oversikten, og havner på plass nummer 297 
av 356 på den rangerte kommunelista. 
Vestre Slidre har ifølge oversikten ikke tillatt nydyrking av myr det siste 
året, men tallene i Naturkampen viser at kommunen har tillatt mye bygging 
på jordbruksjord. 
I alt 28,8 dekar har forsvunnet de siste fire årene. De har gammel arealplan, 
og kommunen har tillatt bygging langs ferskvann. 
Dette er ikke god planlegging 
Vestre Slidre kommune har nylig hatt «kommuneplanens arealdel 2021-
2029» ute på andre gangs offentlige høring. 
Statsforvalteren mener at planen fortsatt ikke er god nok, til tross for at 
kommunen har gjort flere endringer etter første høring. 



Statsforvalteren viser til at planen er preget av utilstrekkelig 
konsekvensutredning, blant annet når det kommer til jordvern og 
naturverdier. 
«Vi mener at dette ikke er god planlegging», skriver Statsforvalteren i sitt 16 
sider lange høringssvar. 
Statsforvalteren motsetter seg blant annet at LNFR-områder skal omgjøres 
til byggeområde for fritidsboliger uten tilstrekkelig utredning av 
konsekvenser. 
Stiller spørsmål til behovet? 
Ut fra en faglig vurdering, stiller Statsforvalteren også spørsmål ved behovet 
for hyttebygging i noen av de foreslåtte områdene i Vestre Slidre, da det er 
en stor reserve med hyttetomter i allerede vedtatte reguleringsplaner. 
Ved første gangs høring påpekte Statsforvalteren at tomtereservene er for 
store og ba kommunen redusere. I andre høringsrunde gjentas oppfordringa 
i klar ordelag: 
«Etter vår vurdering burde tomtereserven vært redusert mer. Planen har 
fremdeles en tomtereserve langt over det som kan forventes å bli bygd ut i 
planperioden og vi finner at den ikke er godt nok utredet. (...) Vi tilrår 
kommunen å gjøre en ny vurdering av tomtereserven for fritidsboliger, slik 
at planen legger opp til et mer realistisk tall for planperioden». 
– Skuffende mangel på miljøambisjon 
Vestre Slidre hytteforening har også kommet med omfattende innspill i 
første og andre høringsrunde. 
«Det som er skuffende ved forslaget til Kommuneplan for Vestre Slidre 
kommune 2021 – 2029, er mangelen på en overordnet miljøambisjon», 
skriver hytteeierforeninga. 
«Av klima- og landskapshensyn må det etableres et absolutt forbud mot 
anlegg og bygging av hytter på myr», mener hytteforeninga. 
Statsforvalterens viser også til at «flere av de aktuelle utbyggingsområdene 
ligger opp mot kulturlandskapet Stølsvidda». 
Ordfører Haldor Ødegård understreker at det ikke skal bygges innenfor 
grensa til selve Stølsvidda. 
– Ingen nye byggeområder ligger innenfor det definerte området for Utvalde 
Kulturlandskap (UKL), tross flere innspill om dette, sier Ødegård. 
– Ikke hyggelig 
Vi har spurt ordføreren om han syns Vestre Slidre har god styring på 
hyttebygginga? Er kommunen god på å ta hensyn til klima- og miljø i 
overordna planer? 
Ødegård svarer i en e-post at «klima- og miljø er noe kommunen hele tiden 
jobber med, men at det er mange hensyn å ta», og at arealendringer hele 
tiden må vektes opp mot det han kaller «konservering». 
– Kommuneplanens arealdel, som vi reviderer nå, er en omfattende plan. 
Her må vi legge inn mange faktorer slik som kommunens utvikling av 
arbeidsplasser, hensyn til grunneiernes ønsker, klima og miljø, naturfare og 
kulturminner. Vi har prioritet utarbeiding av ny klimaplan, da den vi har er 
noen år og bør revideres. Så ja, jeg føler vi har styring på hyttebygginga og vi 



følger opp overordna planer. Så blir det hele tida en vurdering av endra 
arealbruk opp mot konservering. Dette er en levende diskusjon jeg håper vi 
kan drøfte der alle faktorer blir lagt inn og ikke bare som enfaktordrøfting. 
– Et relativt begrep 
Ordføreren viser til at kommunen scorer dårlig på gammel arealdel av 
kommuneplan, som nå er under revidering, men håper på full score på dette 
neste år. 
Han viser til at Vestre Slidre kommune blir «straffa» i rangeringa fordi dyrka 
mark går med i bygging av ny E16 gjennom kommunen. 
– Det kommer også som et minus i denne rangeringa at ikke større deler av 
kommunen er verna eller nasjonalpark. Vi er med i Utvalgte kulturlandskap 
der vern gjennom bruk har et større fokus. Dette er en mer farbar veg etter 
min vurdering. 
Hva angår Statsforvalterens kritikk og påpakning om for store 
tomtereserver, viser Ødegård til at dette er relativt: 
– Tomtereserver er et relativt begrep. Vi har regnet med alt av tidligere 
godkjente tomter. Mange er eid av hyttenaboer. Disse og mange andre vil 
trolig aldri bli bebygde. Derfor har vi vurdert det slik at det er tilrådelig med 
også noen nye områder for å ivareta arbeidsplasser og aktivitet. Vi har lagt 
vekt på fortetting av eksisterende områder framfor å ta i bruk for mye nye 
områder. Det samla utbyggingsarealet er dessuten mindre i denne planen 
enn i den gamle, da vi har tatt ut mye utbyggingsareal. 
Ordføreren legger til at kommunen har dialog med Statsforvalteren, men 
mål om å komme i havn med en felles forståelse når planen blir lagt ut til 
neste høring. 
Stort ansvar på kommunene 
Det er kommunene som har mest makt til å ta vare på naturen, men det er 
mye kunnskap som fortsatt mangler. 
Samtidig må satsinga og ivaretakelse av natur muliggjøres fra sentralt hold. 
– Vi mener at staten må legge bedre til rette for at kommunene og gjøre de 
økonomisk i stand til å ivareta naturen på en bedre måte enn i dag, gjennom 
blant annet ved å gi midler som kan styrke naturkompetansen og 
naturkartlegginga i kommunene, påpeker Fredrik Vikse i Sabima. 
Fortsatt mye vi ikke vet 
Tallene i denne oversikten gir et godt bilde på status i Valdres, men det er 
fortsatt mye vi ikke vet, slik som tilstanden til trua arter, gjenværende 
gammelskoger, våtmarker og kulturlandskap i kommunene. 
I Norge har vi forpliktet oss til å stanse tapet av naturmangfold. Ingen arter 
eller naturtyper skal utryddes, og utviklinga for trua og nær trua arter og 
naturtyper skal bedres. 
Staten har gitt kommunene ansvar for arealbruken, men har ikke 
kontrollsystemer som måler hvordan kommunene faktisk sikrer biologisk 
mangfold. 
Status per i dag er at natur bygges ned bit for bit, uten at noen har 
fullstendig oversikt, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt. 



– Da er det et paradoks at vi ikke har et system som gjør at vi kan sjekke om 
vi når disse målene, langt mindre et system som sikrer at vi når dem. 
Dessverre er det slik kunnskap om naturens tilstand og prognosene for 
naturens utvikling som mangler, både hos saksbehandlere, politikere og 
innbyggere, mener Vikse. 
 
 


