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Ordfører Toril Grønbrekk 

 

Nordfjellstølens Hytteeierforening (NHF) kommenterer planforslaget på vegne av 99 

hytteeiere som følgende: 

 

I Norconsults silingsrapport er det særlig felt F24 som berører området til Nordfjellstølen. 

Medlemmene til NHF er sjokkert over forslaget som kommunen fremmer her – stikk i strid 

med argumentene og konklusjonene som er nevnt i silingsrapporten fra Norconsult. 

Kommunen er tydeligvis ikke klar over hvor viktig denne grønne korridoren er for hytteeierne 

på Nordfjellstølen (Fjellsbygda inkludert). 

Her går det to urgamle stier som møtes i et stikryss på et særlig naturskjønt sted. For 

hytteeiere på Fjellsbygda er denne stien eneste mulighet å komme seg til Bjørgovarden på 

sommerstid. På lik linje er det kun dette stisystemet som viderefører stier fra Nordfjellstølen 

mot Fjellsvarden / Totjern/Damtjernet. 

I denne (til nå) urørte korridoren befinner seg bl.a. Steinputten med et biologisk mangfold. 

Mange av hyttefolket her oppe har lært barn/barnebarn nettopp her om det biologiske 

mangfoldet som finnes nettopp her. På varme sommerdager byr putten på et lite bad - til stor 

glede for barna. Her møttes barna og også de voksne og det er nettopp på denne måten det 

gode sosiale hyttelivet utvikler seg. 

Om vinteren går skiløypetraseen innom F24 og en får da også med seg den spesielle 

stemningen som får råde i en slik urørt korridor uten hytter og biltrafikk. 

Vedlagt kart viser hvor mange stier som faktisk går gjennom området. Det blir bortimot 

umulig å bygge nye hytter og veier uten å berøre disse stiene og turområde. Bjørgovardenstien 

er dessuten registrert som kulturminne! 

 

Det ville være en stor tragedie hvis økonomiske interesser får rasere naturen med flere hytter 

og bilveier på denne unike plassen, det blir et stort og uopprettelig tap for veldig mange 

hytteeiere og turfolk som ferdes der. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret til Nordfjellstølens Hytteeierforening 

 

på vegne av medlemmene 
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