Kommunal Planstrategi, Nord-Aurdal kommune 2016-2019
Innspill fra Aurdal og Kruk Løypelag og Aurdalsåsen Hytteforening
Vi viser til invitasjon på NAKs hjemmesider til å komme med innspill til planarbeidet for det
nye kommunestyret.
I veilederen fra departementet står det om denne planstrategien at:
”1.2:
… Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere
i valgperioden for å møte kommunens behov. Et
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen
av hvilke planoppgaver som skal prioriteres.
…
1.4:
Den kommunale planstrategien er ikke en plan.
Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena
for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i
kommunestyreperioden. …”
I lys av dette ønsker Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) og Audalsåsen Hytteforening (AHF) sterkt
å fremheve behovet for følgende 2 planoppgaver:

1. Masterplan for stier og løyper
I våre to organisasjoners dialog med NAK har vi de siste 5 årene kontinuerlig fremhevet
behovet for en overordnet plan for stier og løyper. Som en av Norges mest betydelige hytteog frisklivskommuner har vi antatt at NAK har behov for å sikre at sti- og løypenettet blir
hensiktsmessig utbygget og ivaretatt – både for fastboende, hyttebeboere og turister. Som
dokumentert i tidligere møter med NAK, har kommuner med betydelig mindre
hyttebebyggelse forsøkt å profilere seg som ”langrennskommune” osv – en posisjon som
NAK etter vår mening burde etablere og ivareta. Når stadig flere sommerveier nå synes å
kunne bli vinterbrøytet vil behovet for nye løypetraseer tvinge seg frem, og NAK vil naturlig
måtte få en rolle å spille i avveiningen mellom grunneier- og samfunnsinteresser, noe vi
allerede har sett tendens til ved Pilset. Videre ser vi en utvikling i kommende behov for
sykkeltraseer – gjerne på tvers av kommunegrenser, og for å ivareta og utvikle de stier som
gjennom årtier er etablert av krøtter og mennesker og som nå kan gro igjen ved redusert
støling.

2. Oppfølging av FVH
VNK har i samarbeid med Valdres Næringshage (og med bidrag fra Valdres Hytteforum) søkt
og fått innvilget midler til prosjektet Fjell-Norges verdiskapningssenter for hytteturisme
(FVH). Søknaden vedlagt til orientering. Dette er et 3-årig prosjekt som sammenfaller med

planperioden 2016-19, der Valdres vil være utviklingsarena, men kunnskapen vil være
nasjonal. Delmålene blir som følger:
• Verdiskapingen av hytteturismen skal økes gjennom systematisk arbeid med
bedriftsutvikling og samfunnsplanlegging
• Valdres skal videreutvikle spesiell kompetanse både innenfor offentlig forvaltning og
privat næringsliv på verdiskaping av hytteturisme
• Valdres skal jobbe med involvering av hytte- og fritidsboligeiere i samfunnet som fører til
at ressursene i denne befolkningsgruppen i større grad kan nyttes lokalt
For AKL og AHF er dette midt i vårt interesseområde, og FVH favner derfor det meste av
viktighet for våre organisasjoner. Vi ber derfor om at vår vertskommune NAK inkluderer sine
bidrag til gjennomføringen av FVH i sin planstrategi. Spesielt vil vi understreke viktigheten av
landskapsressursanalysen som redskap for kulturlandskapspleie, slik at kommunen
planmessig kan bidra til å hindre gjengroing og sikre åpne og attraktive fjellområder som
fremtidig grunnlag for næring og fritidsbruk.
Prosjektet er nylig tildelt midler og skal rigges i nær fremtid. Vi ber derfor om at NAK holder
kontakt med VNK for å konkretisere sitt bidrag til realiseringen av FVH som del av sin
planstrategi.
Med vennlig hilsen
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