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Norges Hytteforbund frasier seg alt  
ansvar for kvaliteten på de produkter 
og tjenester vi omtaler i Hytte & Fritid.

Vi bor nå en gang i et vinterland, med de 
gleder og utfordringer det medfører. I år, 
igjen, har det vært på det aller, aller kald
este. Vi har gått tom for ved, fått skyhøye 
strømregninger, sklidd på glattisen, måtte 
skrape bilen, som var så frossen at den ikke 
startet – og måket snø. Har du for eksempel 
måket hyttetaket? Det formelig skriker mot 
oss: Kom og måk meg! For det er en tung 
bør å bære, all snøen som falt i fjor og ved 
inngangen til 2011.

Tenk på forsikringen!

Men heldigvis går det mot lysere tider og 
vår. Det stunder også mot Hyttetinget 2011 
på Lillestrøm.

Sist høst ga jeg valgkomiteen beskjed om 
at jeg ikke tar gjenvalg. Jeg har jo sittet som leder i 8 år, og synes det er naturlig og 
fornuftig for begge parter med et skifte. Det er også en naturlig del av en leders 
ansvar å sørge for fornyelse, og jeg tror NHF er tjent med nytt blikk og nye ideer.

Litt blandede følelser, selvfølgelig. 15 år i styreverv er ganske lang tid, og man blir 
godt kjent og knyttet til hverandre. Derfor er det litt vemodig å slutte, samtidig som 
jeg er sikker på at det er bra for forbundet at nye krefter kommer inn for å løfte for
bundet videre. 

Alle disse årene har vært en fantastisk tid. Det har vært en «reise» fra bunn til topp 
i forbundet. Jeg tror jeg har kommet et godt stykke på vei når det gjelder å utvikle 
forbundets synlighet og identitet. Det har vært arbeidsomt, men moro og givende. 
Nå ser jeg frem til å prioritere andre områder, men norsk hytteliv vil for alltid være 
en hjertesak for meg.

Jeg takker for følget, og ønsker medlemmene og NHF lykke til videre!

stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen
Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene  
i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til:
• å forkorte innlegg pga. plassmangel
• å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. 
De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for 
redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. 
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La skiløperne betale  
for løypene!
Hvorfor skal ikke brukerne betale for de store opplevelser det er å gå tur i flotte skispor? Vi betaler gladelig 
dyrt for å kjøre nedover en alpinbakke, mens det skal være gratis å gå bortover. Dette er et paradoks. Godt 
preparerte løyper både nedover og bortover koster. Vi trenger en turistskatt som gir betaling for skiløypene 
og en lov om finansiering av våre reisedestinasjoner

Av: Arvid Flagestad PhD, førsteamanuensis, reiselivsforsker ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania

De fleste vinter
sportssteder bru
ker årlig mellom 
en og tre millio
ner kroner på å 
holde turskiløy
per i orden. 

Finansieringen skjer ofte gjennom dårli
ge frivillige ordninger, medlemskontin
genter og fra kommunekassen i konkur
ranse med barnehaver og andre gode 
 tiltak. 

Eksempelvis er 70 prosent av hytte
eierne på Beitostølen gratisbrukere i de 
flotte skiløypene gjennom en frivillig 
ordning. Dette gir en uprofesjonell måte 
å finansiere en av de mest klassiske 
attraksjoner for norsk reiselivsnæring.

 Den logiske og rettferdige løsning er 
at alle brukerne betaler. Den politisk 
hellige allemannsretten som gir oss alle 
gratis tilgang til utmarksområder, bør 
ikke stå i veien for en moderne bruker
finansiering av skiløyper i utmark. Vi 
betaler gjerne femti kroner for å parkere 
bilen før vi spenner på oss skiene, men 
ikke fem øre for å bruke løypene.  I USA 
er det 500 velorganiserte sentra som dri
ver all nødvendig service knyttet til tur
skiaktivitet på linje med alpine sentra. 
En oblat festet til anorakken viser at 
man har betalt. De som ikke har obla
ten, får skjeve blikk. Der er det ikke 
mange gratispassasjerer. En slik ordning 
har økonomisk logikk, men i Norge vil 
den antagelig stange mot den norske 
folkesjelen. Vi skal sannelig ikke betale 
for å gå i vår skjønne natur. Men hvor
dan skal vi få en rettferdig betalingsord
ning for de flotte løypene for «bortover
ski»? 

Kommunekassen kan være med et 
stykke, likeledes hoteller og nærings

drivende. Men hva med brukerne – turis
tene – skiløperne? Bør de slippe unna? 
Dette gir hodepine for reiselivsnæring og 
reiselivskommuner som må finansiere de 
gratis gledene. Sannsynligvis får vi bare 
middelmådige finansi e rings ordninger 
hvis vi ikke går veien via et grunnleggen
de og allment finansieringssystem for 
våre reiselivsdestinasjoner. Debatten om 
et slikt system er overmoden, og det er 
ønskelig at den kommer.

Manglende betalingsordning 
i skiløyper – et symptom på 
at noe er galt
Betaling for å bruke skiløyper er egentlig 
bare et eksempel på det problematiske 
med å finansiere goder vi vil ha som 
turister, men som vi vil nyte gratis. Vi vil 
heller ikke betale for merkede skogstier, 
ballplasser, benker på torget, informa
sjonskontor, etc. Men også dette er fel
lesgoder som trengs for at reiselivsnæ
ringen skal fungere. Noen må betale for 
disse såkalte fellesgoder. 

Besøker vi Davos, St Moritz, Seefeld 
eller andre populære destinasjoner i 
Alpene, er det en linje nederst på reg
ningen som heter turistskatt (Kurtax, 
Taxe de sejour, osv) som vi stort sett 
ikke legger merke til. Hotellet innkasse
rer til finansieringsordningen på vegne 
av destinasjonen en euro eller to per 
natt via hotellregningen. Da har vi betalt 
for turskiløypene og mye mer. Avgiften 
heter turistskatt fordi den blir adminis
trert av kommunen gjennom en egen 
finansieringslov for turistdestinasjoner. 
Denne finansieringsloven dekker også 
andre grunnleggende finansieringsbe
hov for at en reisedestinasjon skal fun
gere. Slik finansieres for eksempel are

naer for kulturaktiviteter, kongressloka
ler, isanlegg, deler av informasjon og 
markedsføring, etc. Næringsutøvere 
som har glede av turister, må alle etter 
loven betale destinasjonsbidrag, enten 
de er hoteller, rørleggere eller lege. 
 Hytteeierne er viktige bidragsytere. 
Enkelte steder i Alpene med en årsavgift 
på 5000 kroner.

En god sak for en handle
kraftig næringsminister
Et moderne finansieringssystem for rei
sedestinasjonene i Norge er antagelig 
det mest kritiske næringspolitiske tema 
for reiselivsnæringen i Norge – og derfor 

en aktuell utfordring for en regjering 
med reiseliv som satsingsområde. Femti 
års erfaring i land det er naturlig å se på, 
forteller oss at et finansieringssystem 
ikke kan realiseres uten en lov om finan
siering av destinasjoner og innføring av 
blant annet en turistskatt. En slik lov i 
Norge vil gi en påregnelig finansiering 
av fellesgoder. En turistskatt er en avgift 
i tiden for å få fellesgoder av høy kvali
tet.  Og ikke minst viktig; den vil spare 
lokalpolitikere og næringsdrivende for 
ørkesløse diskusjoner om hvem som 
skal betale fellesgodene. Og vi slipper å 
forstyrre allemannsrettens fedre – selv 
om de neppe hadde kommersielle ski
spor i tankene.

«Manglende betalings ordning 
i skiløyper er et symptom på at 
noe er galt»

Arvid Flagestad
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Svenskene fikk forrige sesong sine første 
avgiftsbelagte skiløyper. I Mora kom
mune, der det tradisjonsrike langløpet 
Vasaloppet har innkomst, måtte skiglade 
punge ut 50 sek dagen, eller 400 sek i 
året, for å benytte seg av preparerte løy
per. Bestemmelsen satte sinnene i kok, 
og med en forhenværende lokalpolitiker 
i spissen, ble saken brakt for retten – 
med det utfall at kommunen får rett til å 
kreve løypeavgift.

Frode Linnerud er økonomisjef i 
Olympiaparken AS, som står for driften 
av det populære løypenettverket rundt 
Birkebeiner Skistadion på Lillehammer. 
Han tror, en gang i fremtiden, at det 
samme skjer i Norge.

Kommer til Norge
– På et eller annet tidspunkt kommer 
det til å tvinge seg fram slike tiltak i 
Norge. Men inntil det blir lovendringer 

på det, så må tiltakene basere seg på fri
villige bidrag. Allemannsretten åpner 
ikke for avgifter som det vi hører om i 
Mora, sier han til Langrenn.com.

– Folk setter pris på godt preparerte 
løyper, men løypene kommer ikke fer
digsnødd. Er ikke fryktelig mange år 
siden det ikke ble kjørt løyper i det hele 
tatt. Med årene blir de bare bredere og 
bredere og med klassisk og fristilspor. 
På et tidspunkt klarer man ikke opprett
holde tilbudet uten at brukerne må 
betale.

– Når dette er sagt, så opplever vi 
større og større forståelse for jobben 
som legges ned. Men per idag er det kun 
pavgiften skiløpere må betale her i 
området.

Skiforeningen
– Skiforeningen kommer ikke til å inn
føre slik avgift, sier Mette Habberstad i 

Skiforeningen til Langrenn.com. – For 
det første har vi friluftsloven som gjør 
det vanskelig å iverksette slike tiltak. Og 
for det andre så synes vi dette er en feil 
måte å finansiere drift av skiløyper på.

Årsavgiften i Mora, som ligger på 400 
svenske kroner, gir tilgang til et par mil 
løyper. Medlemskap i Skiforeningen, 
som koster omtrent det samme, inklu
derer tilgang til 2600 km løyper. Med
lemskapet i Skiforeningen er frivillig. 
– Men det er viktig å bevisstgjøre folk på 
at det legges ned mye arbeid i å drifte 
skiløyper, så jeg skjønner tanken om at 
alle som bruker løypenettet betaler. Men 
ville kanskje oppfordret svenskene til en 
annen type finansiering enn avgifts
belagte løyper.

Kilde: www.langrenn.com

Betale for dette?
I Mora kommune i Sverige må man betale 50 svenske kroner dagen for å bruke løypenettet.  
Nå tror enkelte det bare er snakk om tid før løypeavgift blir innført i Norge.

Vil det i fremtiden 
koste penger å gå på 
«bortoverski»?
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Tar kortere Norges-ferie
Mange utenlandske turister har allerede bestilt årets hytteferie  
i Norge, men færre enn før blir boende mer enn en uke.

Av Ulf-Arvid Mejlænder 

– Halvparten av turistene klarer seg med 
en uke. Tendensen er at utleieperioden 
går litt ned i forhold til i fjor, sier Tor
bjørn Fredmen, leder for utleiefirmaet 
Novasol i Skandinavia.

Selskapet er Europas største utleier av 
ferieboliger. I Norge kan kundene velge 
mellom drøyt 1700 hytter, hus og leilig
heter. – Fire av ti bestiller hytta for to 
uker. Andelen har sunket et par prosent 
det siste året. Bare fem prosent leier seg 
inn for tre uker eller mer, og også dette 
er litt lavere enn i 2010, sier Fredman. 
Antall bestillinger ligger på om lag 
samme nivå som for ett år siden, men 
pågangen fra ulike nasjonaliteter varie
rer.

Flest tyskere 
– Nederlenderne har vært tidlig ute i år. 
Også fra Belgia og Frankrike har det 
vært mer pågang enn før, mens tyskerne 
og danskene er noe mer avventende enn 
på samme tid i fjor, sier Fredman.

Tyskere, nederlendere og dansker er 
de største bestillerne av norske hytter og 
ferieleiligheter. De fleste vil gjerne til 
Vest Agder, Rogaland eller Hordaland, 

men også Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal er populære mål for hytte
ferien.

Hardanger er et av områdene som 
har blitt merkbart mer populært blant 
hytteturistene de siste årene. – Her har 
vi bra belegg storparten av året, men 
toppsesongen er fra mai til oktober. Da 
er det stort sett fullt, sier Per Ragnar 
Raaen, som leier ut fem hytter i Utne.

Tyskerne er i klart flertall blant gjes
tene. Utsikt, stillhet og rik natur med 
fjorder og fjell, er det som først og 
fremst lokker, tror Raaen.

Vil bo godt
– Men høy standard er også blitt stadig 
viktigere for mange. Det er mest rift om 
den største og mest luksuriøse hytta. 
Den tar 12 personer og har eget bad til 
hvert soverom, svømmebasseng og 
boblebad, sier han.

Den samme tendensen gjør seg gjel
dende på Sørlandet, ifølge Mimi Wiik, 
som leier ut en hytte i luksusklassen i 
Risør. Hytta er på 190 kvadratmeter og 
har syv værelser. – Gjestene setter pris 
på å ha det komfortabelt og godt når de 

skal leie feriebolig. I vårt område er også 
nærhet til sjøen og mulighet til å 
komme seg ut i båt viktig, sier Wiik.

Et godt serviceapparat rundt selve 
utleieforholdet og god turistinformasjon 
er også avgjørende, tror hun. – Med 
beliggenheten og kommunikasjonsfor
bindelsene våre, er Sørlandet en innfalls
port til Norge for mange utenlandske 
turister som kommer til landet vårt for 
første gang. Da er det viktig at alt funge
rer som det skal og at de blir tatt ordent
lig imot, sier Mimi Wiik.

Populært reisemål: Stadig flere uten-
landske turister vil leie hytte i Hardanger 
(Foto: Novasol)

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

mailto:ulf-arvid@newswire.no
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Sjokkregninger på strøm:

Noen blir fristet til å 
jukse med avlesningen 
Det har vært en kald vinter og mange har opplevd å få «sjokk-regninger» på strøm 
nå utpå nyåret. For noen kan det være fristende å jukse på avlesningen. 

Tekst: Tove Helen Selbæk

Vi har vært i kontakt med Ingunn Hal
vorsen, kommunikasjonsrådgiver i BKK 
Nett, som forteller at det fins folk som 
bevisst spekulerer i å oppgi uriktige tall. 
– Vi kjenner til at noen oppgir lavere 
forbruk når strømprisen er høy og høy
ere forbruk når den er lav. Hvis vi fatter 
mistanke om dette, tar vi stikkprøver, 
sier Halvorsen. Men hun legger til at 
dette ikke er noe utbredt problem, og at 
det gjelder noen ganske få av selskapets 
180.000 kunder.

Kontrollerer måleren
– Vi opplever det ikke som noe stort 
problem at kunder bløffer med målerav
lesningen. Våre kunder blir oppfordret 
til å lese av måleren seks ganger i året. 
Hver gang blir en del avlesninger stop
pet i systemet på grunn av stort avvik 
siden forrige gang, men i de aller fleste 
tilfellene har dette en naturlig forkla
ring: Kunden kan ha vært bortreist og 
brukt svært lite strøm, har tastet inn feil, 
eller det kan være feil ved selve måleren. 
Vi tar kontakt med kunden for å avklare 
årsaken, og stort sett finner vi ut av det. 
Ved behov drar vi ut og kontrollerer 
måleren. Årlig kontrollerer vi i under
kant av 500 målere.

Seks ganger i året
– Vi oppfordrer våre kunder til å lese av 
strømmåleren seks ganger i året, og gjer
ne oftere, for å få en mest mulig korrekt 
faktura. Har du en typisk vinter eller 
sommerhytte, kan det være lurt å lese av 

måleren når du starter og avslutter 
sesongen. Hvis du får varsel om måler
avlesning ved årsskiftet og ikke har 
brukt strøm på hytta hele vinteren, kan 
du gjerne melde inn samme målerstand 
som du leste av om høsten, råder 
Ingunn Halvorsen. 

Kan risikere baksmell
Hvis du aldri leser av måleren, vil nett
selskapet beregne forbruket ditt, og det 
kan over tid komme veldig skjevt ut. 
I verste fall kan du få et stort etterslep – 
og baksmell – på regningen når måler
standen blir meldt inn eller kontrollert.

Mange nettselskaper, blant andre 
BKK, tilbyr gratis påminnelse på SMS 
når det er på tide å lese av måleren. Du 
kan også registrere målerstanden på 
SMS.

Går måleren riktig?
– Vi får en del spørsmål fra kunder som 
lurer på om måleren deres går riktig, 
forteller Halvorsen.  Noen har eldre 
målere som ikke har vært kontrollert, og 
de bekymrer seg for om disse viser feil. 
Du kan være trygg på at selv om din 
spesifikke måler ikke har vært kontrol
lert, er samme type måler kontrollert og 
godkjent av Justervesenet. Kontrollord
ningen har eksistert siden 2005, og i 
denne perioden er alle typer mekaniske 
og elektroniske målere blitt kontrollert 
på godkjente laboratorier. Kunder som 
mistenker at måleren ikke viser riktig, 
bør ta kontakt med sitt nettselskap for 
videre hjelp.

Kan velge fritt
I Norge kan du velge fritt hvilken leve
randør du vil kjøpe strøm fra, mens du 
er knyttet til strømnettet gjennom ditt 
lokale nettselskap. Men det finnes en del 

kunder som ikke har gjort et aktivt valg, 
og derfor står uten strømleverandør. De 
får levert strøm til såkalt ventetariff 
(også kalt leveringsplikt) fra nettselska
pet sitt, som er en dyrere avtale enn de 

vanlige strømavtalene. Både myndighe
tene og nettselskapene sender jevnlig ut 
påminnelser til disse kundene om å 
skaffe seg en vanlig strømavtale. – BKK 
som nettselskap har i dag cirka 9000 
kunder på ventetariff, og dette er et tall 
vi ønsker å redusere mest mulig, fortel
ler Ingunn Halvorsen.  

Det er enkelt å finne seg en strømleve
randør: Du trenger bare å ringe en leve
randør, så ordner de resten. Aktuelle 
leverandører finner du på en liste hos 
http://www.konkurransetilsynet.no/ 
no/kraftpriser/Informasjonom 
leverandorer/

I tillegg til disse som ikke har valgt leve
randør, er nettselskapet lovpålagt å leve
re til kunder som strømleverandørene 
ikke ønsker på grunn av betalingsprob
lemer. Disse utgjør cirka en tredel av 
gruppa på ventetariff.

«Stort sett har avvik en 
naturlig forklaring»

«Hvis vi fatter mistanke om  
juks, tar vi stikkprøver»

Ingunn  
Halvorsen
Foto: Sture 
Nepstad

https://webmail.ventelo.no/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.konkurransetilsynet.no%2Fno%2Fkraftpriser%2FInformasjon-om-leverandorer%2F
https://webmail.ventelo.no/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.konkurransetilsynet.no%2Fno%2Fkraftpriser%2FInformasjon-om-leverandorer%2F
https://webmail.ventelo.no/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.konkurransetilsynet.no%2Fno%2Fkraftpriser%2FInformasjon-om-leverandorer%2F
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Ektepar kullosforgiftet 
på hytta
Tirsdag 11. januar dro ekteparet Sigrun (62) og Jens Jørgensen (65) fra Jessheim til hytta på Elgåsen på 
Sjusjøen. Lite ante de at dette i verste fall kunne blitt deres siste hyttetur! Ufullstendig forbrenning av en 
propangassovn kunne fått svært alvorlige følger. – Dersom du har gassovn, sjekk at den brenner ordentlig! 
Vår ovn har nok hatt en feil slik at det ble ufullstendig forbrenning og dermed kullos, forteller Jens 
Jørgensen til Hytte & Fritid.  

Tekst: Tove Helen Selbæk

Ekteparet ankom hytta og gikk i gang 
med de vanlige rutinene; hentet vann, 
måkte snø, fylte parafin og utførte 
diverse oppgaver ute. Inne hadde de tent 
propanovn, fyrt i vedovn og de fikk 
etterhvert fyr i en parafinbrenner. 
Aggregatet i uteboden ble startet, med 
dør og ventilen oppe. – Vi tente noen 
stearinlys for å få litt varme, det var –3 
grader inne i hytta. Da temperaturen var 
oppe i omlag to–tre plussgrader, luftet vi 
med gjennomtrekk for å få ut fuktighet, 
slik vi pleier. Alle ventiler var oppe, for
teller Jørgensen.  

Merkelig slitne
– Plutselig følte vi begge oss merkelig 
slitne. Sigrun satte seg ved kjøkkenbor
det og jeg satte på poteter og skulle steke 
bacon. Jeg hadde også tent stekeovnen. 
Jeg følte meg omtåket og måtte sette 
meg, sier Jens Jørgensen, som etter dette 
våkner av høy ralling og ser Sigrun ligge 
bevisstløs over bordet. Han snur seg og 
ser flammer på komfyren der potetene 
fosskoker. – Jeg får slått av bryterne og 
klarer så vidt å skyve opp terrassedøra 
og kommer meg ut. Jeg kvikner til i den 
kalde vinden og får puste. Men så var 
det inn igjen i hytta der Sigrun fremde
les lå bevisstløs. 

Imponerende
Til alt hell, lå mobilen til kona på bordet 
ved siden av henne. Ektemannen ringer 
113, forklarer situasjonen og sier det 
sannsynligvis er gasslekkasje og at noe er 
galt med dem begge. – Jeg fikk vippet av 
klokkene på alle gassdunker og stoppet 
aggregatet i omtåket tilstand. Så fikk jeg 
dørene opp på vidt gap. Sigrun våknet – 
og like etter var vi begge hentet ut av 
hytta, av gårde med scooter og inn i hver 

vår ambulanse på parkeringsplassen.  
– Brannmannskap var sammen med 
ambulansepersonell inne på hytta. De 
hadde med surstoff som vi fikk med en 
gang – det var et imponerende stykke 
arbeide de gjorde, uttaler en tydelig 
takknemlig Jørgensen. 

Kullosforgiftning
– Vi kom på hytta kl 14.45, ringte nødnr. 
113 kl 15.08, ble hentet med scooter på 
hytta  og lå i ambulansen kl 15.50. 
Imponerende, uttaler Jens Jørgensen.  
– Politiet møtte oss ved Storåsen, og det 
bar i full fart til Lillehammer sykehus – 
vi ble gitt surstoff hele tiden. Det bar inn 
på akuttmottaket og blodprøver ble tatt. 
De ble analysert øyeblikkelig og det ble 
raskt påvist kullosforgiftning. Sigruns 
prøver ga mest utslag, men begge ble 
sendt på intensivovervåkning og fikk 
surstoff hele natta og neste dag. Onsdag 
morgen ble vi igjen sjekket, og COinn
holdet i blodet var da heldigvis sunket 
betraktelig. 

Moderat forgiftning
Ekteparet var i en avsluttende samtale 
med lege, der han sa at legene hadde 
ringte Ullevål sykehus og konferert med 

spesialist. Det ble vurdert å sende dem 
dit i «overtrykkskammer» men de hadde 
moderat og ikke alvorlig forgiftning og 
kom seg raskt. – Vi hadde klart oss bra og 
kunne skrives ut kl. 15.00. Kom ikke her 
og klag på helsevesenet, sier Jørgensen. 

Aldri mer gass!
Har dere tatt kontakt med leverandøren 
av gassovnen? – Vi har blitt kontaktet av 
politiet og Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap, og skal sende 
ovnen dit for sjekk. Det var syv slike til
feller i 2010 med denne typen ovner. 
Bruker dere gassovn fremover? – Aldri 
mer gass på hytta! Vi får nå strøm, noe 
jeg har ivret for i velsammenheng nett
opp på grunn av sikkerhet, forteller Jens 
Jørgensen. 

«Aldri mer gass på hytta!»

«Kom ikke her og klag på 
helsevesenet»
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Statskog leier ut  
flere hytter
Med kjøpet av Borregaard-
skogene har Statskog fått 
enda flere utleiehytter. 

Statskog leier ut et stort antall hytter til 
gunstige priser. Nå har Statskog overtatt 
20 nye utleiehytter i Trysil, Gravberget, 
nord i Finnskogen og i Rendalen, nord
vest for Trysil. Døgnprisen er helt nede i 
400 kroner for den enkleste standarden.

– Mange er fortsatt ledige for de som 
planlegger hyttetur i vinterferien. Det 
samme gjelder for påsken, sier Rune 
Holmøy Aamold i Statskog Glomma AS, 
som er det nye navnet på Borregaard 
Skoger AS. 

De fleste hyttene ligger i nærheten av 
skiløyper, mens Trysilhyttene ligger en 
drøy halvtime unna alpinmuligheter i 
Trysilfjellet.

– I Rendalen er det spesielt gunstig 
for isfiske. Her får du både røye og ørret, 
sier Aamold. 

Storkjøp 
I oktober vant Statskog budkonkurran
sen om selskapene Borregaard Skoger 

AS, AS Børresen og Borregaard Vafos 
AS. Kjøpet omfatter rundt 1,1 millioner 
dekar, hvorav rundt 750 000 dekar er 
produktiv skog. 

Eierskapet til de store eiendommene 
ble formalisert 20. desember. 

Med innlemmelsen av Borregaard
hyttene er antallet Statskoghytter for 
korttidsleie kommet opp i 88. 

– Det er jegere og aktive friluftsfolk 
som har best kjennskap til hyttene. 
I jaktsesongene er belegget godt. I pås
ken og vinterferien er det derimot god 
mulighet til å få seg billig overnatting på 
denne måten, sier Eva Kristin Grøndal i 
Statskog.

Oversikt og pris finnes både på  
Statskogs nettside og hos Inatur.no. 

Selvgjort hyttetur 
Statskoghyttene ligger spredt 
fra Troms til Agderfylkene. 
De fleste har vedovn og pro
pankjøkken, men langt i fra 
alle har strøm eller vann i 
springen. 

– Mange av hyttene er 
restaurerte skogstuer og 

jakthusvære. En tur på en sånn hytte er 
hyttetur på gamlemåten, der du må fyre 
opp i hytta og gå på do ute, sier Grøn
dal. 

Ikke alle har bilvei helt fram heller.
– Men hva er vel flottere enn å sitte 

foran en varm ovn etter en dag med 
basking i snøen. Har du røde kinn etter 
en dag ute, tør jeg påstå at du vil være 
fornøyd med dagen, sier Eva Kristin 
Grøndal i Statskog. 

I andre enden av skalaen finnes mer 
avanserte hytter, som både har solcelle
panel og vann i springen. 

Skolenes vinterferie er i uke åtte eller 
ni, avhengig av bosted. Mens påsken er 
sen i år, nest siste uken i april.

MIDT I VINTERLAND: Felleshytta i Rendalen, med fjellet 
Rendalssølen i bakgrunnen. (Foto: Statskog Glomma)

LIVET PÅ FINNSKOGEN:  Den romslige Edvardstua nord på Finnskogen. (Foto: Statskog Glomma)

http://www.statskog.no/Hytter/Sider/default.aspx
http://www.inatur.no/overnatting
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En engelsk dame planla en ferie i Østerrike. God tid i forvei
en hadde hun oppsporet en hytteutleier og bestemt seg for 
en hytte i et naturskjønt område, men før hun undertegnet 
leiekontrakten og sendte forskudd, ville hun forsikre seg om 
en viktig ting. Utleieren hadde ikke nevnt noe verken om 
bad eller toalett. Den engelske damen skrev og spurte om 
det fantes WC. Østerrikeren var ikke særlig god i engelsk, 
men han visste at den engelske damen var pensjonert lære
rinne og tenkte at forkortelsen WC antagelig betydde Wood 
Chapel. Det fantes ganske riktig en trekirke i nærheten, så 
hytteutleieren forfattet følgende svarbrev:

Kjære frue!
Fra Deres hytte til WC er det omtrent 10 km å spasere. En 
vakker skogssti omkranset av løvskog, tjern med vannliljer 
og nydelige utsiktpunkter fører til WC.

Vårt WC holder åpent onsdag kveld og søndag formid
dag, noe som kanskje virker upraktisk for Dem i tilfelle de 
har planlagt mer regelmessige besøk.

Imidlertid vil det utvilsomt glede Dem å høre at mange 
gjør sine besøk i WC til små utflukter og medbringer mat og 

musikkinstrumenter og tilbringer  hele dagen i den vakre og 
velduftende skråningen nedenfor WC. Vi anbefaler Dem 
derfor spesielt på søndagene å være ute i god tid. Vanligvis er 
det  tilstrekkelig med de 69 sitteplassene, men i nødsfall kan 
man jo stå like innenfor døren.

Hvis været tillater det, pleier pastoren vår å foreslå å for
rette den felles handlingen utendørs. 

Klokken ringer ti minutter før WC åpnes og vi anbefaler 
Dem spesielt å komme på fredagene da vi har organisten hos 
oss. Akustikken er så fantastisk at den minste lyd kan høres i 
hele WC. Dessuten pleier ofte offiserene fra den nærliggende 
garnisonen å innfinne seg på fredagene og naturlig og usje
nert delta i den alminnelige forlystelse.

Ærbødigst
Wilfried Schmultz

P.S. Dessverre har min kone og jeg ikke kunnet besøke WC 
de seneste månedene på grunn av våre mageproblemer. 
Dette har som de sikkert forstår voldt oss stor smerte. DS.

Gamle varmepumper  
– en potensiell miljøbombe
Salget av varmepumper har eksplodert. Nå er de også i ferd med å bli en miljøbombe. 

De siste fem årene er det importert var
mepumper for (vanvittige) 3,75 milliar
der kroner til Norge. Samtidig skiftes 
stadig flere ut. I 2010 mottok retursel
skapet RENAS over 570 tonn gamle var
mepumper. Disse inneholder både mil
jøgifter og klimagasser.

– Den enorme økningen av varme
pumper i norske hjem de siste ti årene 
gjør at mange nå er modne for utskift
ning, og det skaper en miljøutfordring. 
Fra 2008 til 2010 økte mengden kasserte 
varmepumper med 50 prosent. Bare i 
fjor håndterte RENAS mer enn 570 tonn 
pumper, dette er likevel bare starten på 
en formidabel strøm av kasserte varme
pumper, sier Gunnar Murvold, adminis
trerende direktør i RENAS.

Dermed står vi overfor et miljøpara
doks. Varmepumper i bruk bidrar til 
reduserte utslipp av klimagasser. Men de 
inneholder noen av de verste klimagas
sene vi har – fluorgassene HFK og PFK. 
Disse gassene har en klimaeffekt som er 
mellom 100 og 12 000 ganger så kraftig 
som CO2.

– Varmepumper bidrar til mer effek
tiv oppvarming, og mindre strømfor
bruk. Sånn sett er varmepumpene bra 
for miljøet. Men folk må ikke glemme 
miljøansvaret sitt når pumpen slutter å 
fungere. Når mange tusen tonn pumper 
skal skiftes ut, blir mengden av klima
gasser og andre miljøgifter betydelig, og 
dette må håndteres forsvarlig, sier Gun
nar Murvold.

Mer enn 160 avfallsaktører over hele 
landet står klare til å ta imot kasserte 
varmepumper. Helt gratis å levere er det 
også. Disse produktene er omfattet av et 
såkalt produsentansvar, som betyr at 
importørene allerede har betalt for mil
jøriktig håndtering av produktene når 
de kasseres.

Mange av pumpene ender hos Norsk 
Metallretur sitt behandlingsanlegg i 
Kristiansand. Her venter kvalifiserte folk 
for å ta ut både klimagasser, bromerte 
flammehemmere og andre giftstoff 
og tungmetaller fra pumpene.

– Vi merker at første generasjons var
mepumper etter hvert er modne for 

t

utskifting. Økningen de siste par årene 
er helt tydelig, sier Sten Otto Søyland 
(EE ansvarlig) ved Norsk Metallretur. 
Selv om vi håndterer mange tonn av 
disse produktene hvert år allerede, vet vi 
at salget av nye varmepumper er ti gan
ger så stort. I løpet av få år kommer den 
virkelig store bølgen, sier Sten Søyland, 
EEansvarlig, Metallretur Kristiansand.

RENAS er en ideell organisasjon som 
på vegne av medlemsbedriftene admi
nistrerer en landsdekkende innsam
lings og behandlingsordning for 
næringselektroavfall. RENAS eies av 
EFO og Elektro og Energi – en bransje
forening i Norsk Industri med 50 pro
sent hver. RENAS samler inn og 
behandler kasserte elektroprodukter fra 
næringslivet. Skadelige miljøgifter som 
plukkes ut er blant annet kvikksølv, bly, 
kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner 
(fra røkvarslere), bromerte flammehem
mere og flere typer klimagasser.

NTB

En fornøyelig liten historie som vi ikke kan dy oss for å ha på trykk
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NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser  
fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Hund i hytteområde
Da jeg var en tur på hytta en weekend 
tidlig i januar, slapp jeg hunden min (en 
flatcoated retriever) ut, slik jeg alltid gjør 
utenom båndtvangtiden. Det er klart at 
det er som et eldorado for en slik hund å 
kunne bevege seg fritt ute, og leke i 
snøen som et barn.

Jeg har hatt hund i bare tre år, og 
oppfatter meg ikke enda som en erfaren 
hundeeier. Min forbauselse ble imidler
tid stor da en brysk kar, som presenterte 
seg som kontorfunksjonær på lens
mannskontoret og perifer hyttenabo, 
banket på døren med min hund i bånd 
og fortalte meg at slik var jeg pliktig til å 
ta hånd om hunden fremover. I bånd.

Men… sa jeg. Det er jo ikke bånd
tvang før 1. april. 

Jo, kunne lennsmannskontorfunksjo
næren opplyse. Det er vedtatt ekstra
ordi nær båndtvang i kommunen på 
grunn av store snømengder, som skaper 
prob lemer for særlig hjortedyrene.

Er dette riktig? Kan jeg nå forvente 
båndtvang hele året for en retriver som 
stort sett lusker rundt hytta, ikke lenger 
enn 5–10 meter fra hytteveggen?

«Hundeeier»

Svar.
Hei lykkelige eier av «turbo retriever»!

Lensmannskontorfunksjonæren har 
dessverre rett. Etter hundeloven § 6 litr. 
f) kan kommunen gi forskrift om at 
hunder skal holdes i bånd også utover 
båndtvangstiden 1. april20. august, når 
dette finnes påkrevet for å beskytte viltet 
under ekstraordinære forhold. Det er 
nok en slik forskrift som er vedtatt i din 
kommune.

Båtfeste igjen
Dere har skrevet en god del om båtfeste 
og båtrett oppover i tiden. Jeg har imid
lertid et spørsmål som jeg ikke kan 
erind re at dere har omtalt. Når man har 
«rett til landing med båt», betyr det at 
man bare har rett til å gå inn til land 
med båten og lesse/losse for så å gå ut 
igjen, eller betyr dette at man har rett til 
fortøyning? Jeg har fortøyd båten til 
land i mer enn 40 år, og har også lagt 
den opp til vinteropplag på land samme 
sted.

«Nordlands-båt eier»

Svar.
Slik du beskriver utøvelsen av denne 
 landingsretten, er jeg lite i tvil om at den 
retten du har omfatter også rett til for
tøyning. Det er nemlig slik at den prak
tiserte utøvelsen av rettigheten er et 
sterkt moment i fortolkningen av 
 innholdet.

Bekk gjennom tomta
Over vår festetomt har det, så langt jeg 
kjenner til i all tid, rent en liten bekk.  
Vi har gjennom de snart 50 årene vi har 
hatt dette stedet, blitt veldig glade i 
denne bekken. Den utgjør ikke noen 
primær vannkilde for oss, men vi har 
gravd ut en liten kulp som vi dypper oss 
i etter badstuebesøk, og som barn – og 
senere barnebarn – har hatt mye glede 
av til bading «fisking» og barkebåtbas
seng.

Nå har grunneieren, som selv har 
tomten over oss til sin fritidsbolig, og 
som tydeligvis ikke er like glad i bekken 
over tomten, uten å varsle oss, endret 
bekkens løp, slik at den nå går inn i et 

drensrør fra hans tomt og over på den 
andre siden av en vei og inn i et annet 
bekkeløp.

Vår «slemme nabo» parerer vår pro
test med å hevde at vi som festere ikke 
har noen rett til å beholde bekken over 
tomten, og at vi dessuten ikke kan for
hindre ham i det han har gjort på egen 
tomt. Er vi helt rettsløse i denne saken?

«Ivrig saunaentusiast.»

Svar.
Jeg forstår godt at du gjerne vil behold 
den naturlige «stampen» for nedkjøling 
etter saunaen. Det høre deilig ut.

Så til jussen. Naboen/grunneieren 
hevder to argumenter for å begrunne at 
han er i sin fulle rett. Når det gjelder 
argumentet om din mindreverdige rett 
fordi du er fester av tomten, så kan jeg 
uten videre slå fast at dette argumentet 
ikke kan nå frem. Etter tomtefesteloven 
§ 16, har du som fester en eiers rådighet 
i et slikt spørsmål som du her reiser, og 
det gjelder også i forholdet overfor 
tredje mann, naboen, som i dette tilfellet.

Argumentet om fri rett til selv å gjøre 
hva man vil med slikt vann som renner 
over tomten og videre til naboen, er noe 
mer komplisert, men utgangspunktet er 
at en tomteeier (eller fester) ikke kan 
endre/hindre vannets løp uten at det i 
vassresursloven (vrl) finnes uttrykkelig 
hjemmel for det. Jeg vil uten videre, på 
bakgrunn av din forklaring om faktum i 
saken, fastslå at den «slemme» naboens 
bortleding av bekken, er rettstridig. 
 Bekkeløpet på din festetomt er nemlig 
din eiendom, og det kan ikke andre 
utøve rådighet over (slik som det faktisk 
er gjort i dette tilfellet), jfr vrl § 13.
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H y t t e p o e t e n :

Vårvind
Vinden føner furufrua,
det er kveld og vårlig bris.
Skauen får tilbake trua
på et liv foruten is.

Vannet drypper i fra vier.
Vinden tørker grantreskjegg.
Vårlig vind på alle stier,
suser gjennom bar og legg.

Vinden bringer våren med seg.
Vi har ventet lenge, nå.
Det blir bart på sti og vei.
Kom, bli med meg ut og gå!

La oss gå på stier sammen.
La oss kjenne lukt av vår.
Ta en rast på setertrammen
med en bålkokt kaffetår.

Ta mi hand i bratte skrenter,
over bekk og glatte sva.
Sommervarme kvelder venter.
Blir du med meg også da?

Fra boken «Ville vak og stille stunder»  
– Dikt fra skauen og livet
Ragnar Otto Eriksen

Enova er opptatt av  
strømsparing hele året
Folkeaksjonen mot økte strømpriser er provosert over at Enova 
kom med en sparekampanje først i januar måned. De burde heller 
applaudere at dette er en av mange kampanjer de siste månedene der 
Enova gir gode råd om klok strømbruk.

Av: Bård Bjerkaker, kommunikasjonsdirektør, Enova

I september og oktober kjørte Enova en 
landsomfattende kampanje for vårt gra
tis rådgivningstilbud via «Enova Svarer» 
som bidrar med gode tips vedrørende 
sparing. Enova Svarer håndterte i 2010 
om lag 50.000 henvendelser. I tillegg 
markedsførte vi våre støtteprogram ret
tet mot husholdningene, og i en egen 
kampanje overfor byggenæringen orien
terte vi om et fornyet og utvidet tilbud.

Fra november var vi godt synlig både 
i mediebildet og bybildet, der vi anbefal
te utskifting av vinduer og etterisolering 
av boligen. Fra høsten av har Enova job
bet sammen med Husbanken og Norske 
Boligbyggerlags Landsforbund (NBBL) 
om en kampanje rettet mot borettslag
ene i Norge med informasjon om reha
bilitering og energieffektivisering. 
Denne vinteren og våren arrangerer vi 
seminarer i Norges seks største byer for 
styremedlemmer i borettslag som 
ønsker å vite mer om energisparing. 
Kursene er fulltegnet.

Mot landets kommuner arbeider vi 
aktivt for å rådgi dem hvordan de kan 
sette sine energi og klimaplaner ut i 
handling for å spare penger til andre 
offentlige formål. Det ble arrangert kurs 
for landets kommuner i 2009 og 2010, 
og hele 30 kurs skal avvikles over hele 
Norge i 2011 og 2012.

Prisen på strøm kan vi ikke gjøre noe 
med, men Enova jobber året gjennom i 
tett samarbeid med markedet for å 
påvirke både til adferdsendring, omleg
ging til fornybar energi og klokere 
strømbruk. Nå må også offentlige og 
private organisasjoner bidra til sparing 
til det beste for hele landet.

«Nå må også offentlige og 
private organisasjoner bidra 
til sparing til det beste for 
hele landet»
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Midt på 1960tallet var det 150160.000 
hytter i landet, og det ble oppført cirka 
10.000 hytter per år, uten planlegging. 
Utbyggingstakten var altså omlag dob
belt så høy som nå. Noe måtte gjøres. 
I 1962 ble «fjellplanteamet» opprettet 
for å lage modeller for hyttebygging. 
Modellene fra «Fjellbygd og feriefjell» 
baserte seg på et klart skille mellom 
ubebygde og bebygde områder. Fritids
bebyggelsen skulle innordne seg natur 
og kulturlandskapet, og det skulle være 
byggeforbud i snaufjellet og langs 
 strender og elvebredder.

Utover 1970tallet avtok veksten i 
nybygging av hytter, men det ble frem
deles bygd 89.000 hytter per år. Mange 
kommuner var likevel skeptiske. Hytte
bygging førte til press på og konkurran
se om bruken av naturområder, og krev
de omfattende ressurser til planlegging 
av hytteområder og saksbehandling av 
byggesøknader. Hyttebygging tok 
arbeidskraft fra vanlig husbygging, og 

kostnader til planlegging og infrastruk
tur ble ikke dekket av avgifter. 

I 1980årene avtok den årlige veksten. 
Samtidig var det klare rikspolitiske 
ambisjoner om økt hyttebygging. Miljø
verndepartementet mente at kommune
ne praktiserte bestemmelsene som regu
lerte hyttebygging for strengt, og ga i 
1982 ut et rundskriv som presiserte at 
dispensasjon fra byggeforbud for hytter 
burde gis «når ikke arealdisponerings
hensyn taler imot». Kommunene måtte 
«ikke praktisere bestemmelsene mer 
restriktivt enn nødvendig».

Utover 1990tallet begynte fjellkom
munene i større grad enn tidligere å se 
utbygging av fritidsboliger og reiselivs
anlegg som en viktig del av kommunal 
næringsutvikling. Den sterke økingen i 
priser på tomter og fritidsboliger førte 
også til stor interesse og konkurranse 
mellom grunneiere om å få bygge ut på 
sin grunn, og fritidsboliger ble en viktig 
økonomisk drivkraft i utbygging av 

fjellandsbyer. Utbyggingsområder for 
fritidsboliger, kombinert med reiselivs
anlegg, ble utviklet i større omfang. 
Både utbyggingsprosjekter og drift av 
reiselivsanlegg ble i stor grad styrt av 
eksterne selskaper og/eller sterke lokale 
aktører. Alt dette satte kommunal plan
legging, særlig arealplanlegging, og 
kommunal forvaltning, under sterkt 
press, både når det gjaldt kapasitet og 
kompetanse. Utbyggingstakten økte til 
45.000 hytter per år, etter tusenårsskif
tet. I dag har vi totalt vel 420.000 fritids
boliger i landet seterhus og bolighus 
brukt som fritidsbolig medregnet.

Terje Skjeggedal Tor Arnesen

De siste tiår har det skjedd store endringer i utbygging av hytteområder i Norge, ikke i utbyggingstakt, 
men i hyttestørrelse, standard og utbyggingsform. Et stadig økende antall hushold disponerer nå flere 
bygninger med boligstandard. Hjemmet består av flere boliger på ulike steder, som til sammen konstituerer 
flerhushjemmet.

Av: Terje Skjeggedal og Tor Arnesen, Østlandsforskning

Flerhushjemmet
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Endringene i hyttebyggingen vakte 
bekymringer, og ved behandling av 
St.meld. nr. 21 (20042005) Regjerin
gens miljøvernpolitikk og rikes miljøtil
stand, trakk Stortinget opp nasjonale 
rammer for utvikling av fritidsbebyggel
se. Miljøverndepartementet fulgte opp 
med en veileder om planlegging av fri
tidsbebyggelse. De siste tiårenes utford
ringer som knytter seg til hytter som fri
tidsboligfelt og hytter som del av fjell
landsbyer, blir likevel lite omtalt. Fort
satt er det anbefalingene fra Fjellplan
teamet som gjelder.

Fjellandsbyene, som Hafjell, Kvitfjell, 
Sjusjøen, Hemsedal, Geilo, med flere, 
har fått mye oppmerksomhet i media de 
siste to tiårene. De utgjør under fem 
prosent av det totale antallet fritidsboli
ger i fjell og skogsområder, men en 
vesentlig større andel av de ressursene 
som i dag pløyes inn i fritidsboligseg
mentet. For eksempel er en av fire fri
tidsboliger i Oppland i dag bygd etter 
1997, og hovedtyngden av disse er loka
lisert i fjellandsbyer. Det er derfor gode 
grunner til å rette oppmerksomheten 
mot disse områdene fordi de gir helt 
andre, og nye, utfordringer enn de tradi
sjonelle hytteområdene og fritidsbolig
feltene. 

Fjellandsbyene planlegges fortsatt 
etter i hovedsak de samme prinsippene 
som for tradisjonelle hytteområder, med 
vurderinger stort sett bare av land
skaps, natur og miljøhensyn. Mulige 
regionale konsekvenser er lite inne i bil
det. I motsetning til tradisjonelle hytte
områder og fritidsboligfelt, er fjellands
byene et forholdsvis nytt fenomen i 
Norge, med få erfaringer å bygge på. 

Det er stort behov både for kunnskaps 
og forvaltningsutvikling.

Paradoksalt nok er i dag oppmerk
somheten størst der problemet er minst: 
fritidsboligenes konsekvenser for natur 
og landskap. Problemet er ikke lite fordi 
konsekvensene er små, men fordi konse
kvensene av fritidsboliger for natur og 
landskap i hovedsak blir tilfredsstillende 
håndtert innafor dagens planleggings 
og forvaltningspraksis. Kommunene har 
ansvaret for planleggingen etter plan og 
bygningsloven. De får veiledning av fyl
keskommunen og fylkesmannen, som 
også kan sørge for samarbeid og koordi
nering mellom kommuner.

Fylkeskommunen, fylkesmannen og 
andre regionale statsetater fremmer inn
sigelser dersom kommunene ikke ivare
tar regionale og nasjonale interesser, og 
da kan planene ikke vedtas. Det er like
vel god grunn til å etterlyse bedre plan
legging av fritidsboliger. 

Fjellplanteamets retningslinjer fra 
1960tallet som fremdeles anvendes, er 
ikke lenger tilstrekkelige. Det er ikke nok 
bare å vurdere og ta hensyn til natur og 
landskap. Flerhushjemmet bryter med 
de fleste forvaltningsordninger som jo 
stort sett er knyttet til bolig (og bare ei 

boligadresse), arbeidsplass(er) og 
offentlig tjenesteproduksjon. Dette gir 
utfordringer som det er gjort svært lite 
med. Flerhushjemmet skaper rekreativ 
pendling mellom dagliglivsboligen og 
fritidsboligen som er lett å observere, og 
den gir tydelige utslag på vegvesenets 
tellepunkter for biltrafikk. Vi vet likevel 
lite om trafikken, både når det gjelder 
omfang, fordeling på reisemidler og ikke 
minst om mulighetene for å redusere 
transportbehovet og overføre biltrafikk 
til buss og tog. 

Hvordan bør slike vurderinger påvir
ke planlegging av nye utbyggingsområ
der for fritidsboliger? Rekreasjonsregio
ner, som defineres av ulike aktørers til
gang til og bruk av de forskjellige bolige
ne i sitt flerhushjem, og rekreativ pend
ling, kan være vel så betydningsfull som 
bolig og arbeidsmarkedsregioner og 
arbeidspendling, som får all oppmerk
somhet. 

Hvor stort er omfanget av dette feno
menet? Hva er konsekvensene, for 
hvem? Hvordan kan konsekvensene 
håndteres? Hvilke endringer bør dette få 
for offentlig planlegging og forvaltning?
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Bestandsmålet 
for ulv er nådd
For første gang er det registrert tre helnorske valpekull innenfor yngleområdet for ulv i Norge.  
Dette betyr at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er nådd. 

– At vi nå har nådd Stortingets vedtatte 
bestandsmål for ulv er svært gledelig, 
sier statssekretær Heidi Sørensen. 

De to første bekreftede ynglingene 
var i Kynna og Slettåsreviret i Hed
mark, begge innenfor det etablerte 
yngleområdet for ulv i Norge. Den 
 tredje ynglingen, i Linnekleppenreviret 
i Østfold, har vært kjent siden tidlig i 
desember, men det har vært usikkerhet 
knyttet til om reviret også strekker seg 
inn i Sverige, og således må defineres 
som et grenserevir. Nye spor inger på snø 
har nå bekreftet at også ulveflokken i 
Linnekleppenreviret er helnorsk. 

Gjennom de foreløpige registreringe
ne er det imidlertid ikke dokumentert 
intakte foreldrepar i noen av de tre hel
norske ulverevirene med yngling. Det 
samme gjelder de to resterende helnor
ske revirene (Osdalen og Julussarevi
ret) hvor det også ser ut til å være end
ringer.

– Dersom det skulle vise seg at leder
dyr er forsvunnet i et så stort omfang, er 
dette svært bekymringsfullt. Jeg har 
imidlertid et håp om at flere av disse 
individene blir gjenfunnet i det videre 
registreringsarbeidet utover vinteren, 
sier Sørensen. 

Det er nå de regionale roviltnemnde
ne i region 4 (Oslo, Akershus og Øst
fold) og region 5 (Hedmark) som i fel
lesskap får forvaltningsmyndigheten for 
ulv, hvilket også innebærer at de får 
myndighet til å vurdere behovet for og 
eventuelt fastsette kvoter for felling av 
ulv.

– Jeg har stor tillitt til at nemndene 
som nå får overført forvaltningsmyn
digheten for ulven, vil utøve denne på 
en god og forsvarlig måte, slik at 
bestandsmålet også blir nådd i 2011, sier 
Sørensen.
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I hytte 
og pine
Hyttelivet er et ganske merkelig feno
men når det beskrives bit for bit. Og 
det er nettopp det denne boken gjør: 
Den gir humoristiske nærbilder av 
hyttelivet til fjells, til skogs og ved 
sjøen, og skildrer norske særegenhe
ter på godt og vondt. Forfatteren har 
selv vokst opp med hytte av det enkle 
slaget, og mange av ferieminnene er 
frodig skildret. Andre fenomener 
som beskrives er nabokrig om busker 
og trær, vannskrekk, kamp mot 
insekter, brettspillgalskap og avslø
rende intimreferater i hyttebøker. 
Boken inneholder også massevis av 
plukksider med populærvitenskap, 
naturfakta, oppgaver, vitser og merk
verdigheter som kan engasjere både 
store og små. Den kan leses alene, 
eller aktivisere hele familien.

Boken er skrevet av UlfArvid 
Mejlænder Anne Britt Meese (Illus
tratør). Utgiver er Orion Forlag. 

Hyttebrukerundersøkelse:

Nore og Uvdal kommune 
ønsker å gi bedre service 
overfor hytteeierne
I 2008 ble det gjennomført en hyttebrukerundersøkelse i Nore og 
Uvdal kommune. 

Resultatene ble presentert i juli 2009. 
Undersøkelsen ble gjort i et samarbeid 
mellom Nore og Uvdal Næringsselskap 
og Nore og Uvdal kommune med støtte 
fra Buskerud Fylkeskommune. Utarbei
delse av spørreskjema og bearbeidelse av 
data ble gjennomført i samarbeid med 
Høgskolen i Lillehammer og Nore og 
Uvdal Næringsselskap var prosjektleder 
for undersøkelsen.

Hensikten med hyttebrukerunder
søkelsen var å få oppdaterte data som 
grunnlag for å gi en bedre service over
for hytteeierne, med fokus på hvordan 
servicetilbudet fra Nore og Uvdal som 
vertskapskommune kan videreutvikles. 
Videre ønsket man å få brakt på det rene 
i hvilken utstrekning tilbudene i kom
munen benyttes av hyttebeboerne, og 
hvordan og i hvilken grad hytteeierne 
kan bidra til å utvikle fellesgoder i kom
munen og om de ønsker å ta aktivt del i 
samfunnsutviklingen i Nore og Uvdal 
kommune.

Det ble sendt ut 2700 skjemaer, og 
man fikk 925 svar tilbake – en svarpro
sent på 34! Særlig har undersøkelsen 
vært nyttig i forhold til diskusjonen 
rundt finansiering av oppkjørte skiløy
per – betalingsvilje, forventninger og 
interesse – og rundt viktigheten av gode 
friluftstilbud, som for eksempel godt 
merkede og vedlikeholdte stier og løy
per. I tillegg fikk man også et innblikk i 
interessen for å leie ut hytter i området, 
og det viser seg at det er ganske mange 
som er interessert i å leie ut i de nær
meste fem årene. 

Undersøkelsen avdekket også et 
ønske blant fritidsbeboerne om et utvi
det handelstilbud – særlig ønsket de seg 
ferskvaredisk, lengre åpningstider og 

vinmonopol. Gode nyheter for hytte
eiere – Nore og Uvdal har nå turistkom
mune status – det vil si søndagsåpent 
hele året – og i 2011 kommer vinmono
polet til Rødberg…

Et annet resultat av hyttebruker
undersøkelsen, er etableringen av et 
nyhetsbrev, hvor undersøkelsen danner 
grunnlaget for utsendingen. Her får fri
tidsbeboere og andre informasjon om 
hva som skjer på destinasjonen, om til
bud, aktiviteter og muligheter i kommu
nen. Mailen sendes ut hver 6.8. uke, og 
har gitt masse gode tilbakemeldinger.

dBoktips:

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/sok.do?enkeltsok=Ulf-Arvid+Mejl%C3%A6nder
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/sok.do?enkeltsok=Ulf-Arvid+Mejl%C3%A6nder
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/sok.do?aktor1=Anne+Britt+Meese&rolle1=Illustrat%C3%B8r
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Statskog igjen
Med fare for at enkelte lesere nå er blitt lei av å lese artikler om Statskog i dette organ,  
tar vi sjansen på enda en informasjon om hvordan denne statsbedriften, og landets største bortfester, 
behandler sine tomtefestere.

For snart ett år siden skrev vi til Statskog 
og pekte på to konkrete saker der våre 
medlemmer har stilt spørsmålstegn ved 
Statskogs praksis.

Innløsning av festetomter
Hytteeiere med festetomt på Statskogs 
grunn (ikke statsallmenning), som har 
krevd innløsning av tomten, fikk først 
«tilbud» fra Statskog.

Det var en rekke hytteeiere/tomtefes
tere som benyttet seg av muligheten til å 
kreve innløsning, og Statskog gikk i den 
forbindelse ut til de som meldte seg med 
følgende informasjon som kvittering for 
mottatt innløsningskrav:

 «Innløsningssummen skal i utgangs-
punkt beregnes etter tomtefestelovens 
§ 37 1. ledd og skal være 30 ganger 
årlig festeavgift etter regulering på 
 innløsningstidspunktet.
Vi har imidlertid tilbudt innløsning  til 
tomteverdi – noe som gir en lavere 
innløsningssum».

Grunnen til at innløsningssummen 
beregnet etter tomteverdien i dette tilfel
let ble lavere enn dersom man hadde 
brukt 30ganger regelen (senere endret 
til 25 X), var at Statskog hadde gått ut 
og krevd en formidabel økning i feste

avgiften, en økning som statsbedriften 
senere frafalt etter en tidligere omtalt 
høyesterettsavgjørelse. Resultatet av 
denne retretten hva angikk festeavgif
tens regulering, ville i forhold til innløs
ningen, dersom Statskog hadde stått ved 

det utgangspunktet de henviste til (30 
ganger festeavgiften), gitt som resultat 
en langt lavere innløsningssum enn det 
som ble krevd.

Her var det altså slik at Statskog først 
gikk ut og sa at lovens hovedregel er at 
innløsningssummen skal beregnes etter 
30 ganger festeavgiften, men «for å være 
hyggelig mot deg som fester», så nøyer 
vi oss med å bruke det beregnings
grunn laget som gir en lavere innløs
ningssum – 40 prosent av råtomt
verdien.

Når det så kom for en dag at Statskog 
faktisk ikke hadde hjemmel for å kreve 
den høye festeavgiften, så kvitterte tom
tefesteren med å si at han gjerne ville at 
Statskog skulle bruke lovens hovedregel, 
slik statsbedriften selv hadde informert 
om, da denne beregningsmåten altså ga 
en lavere innløsningssum.

Vi skrev til Statskog 10. mars i fjor og 
pekte på denne inkonsekvensen. Tiden 
gikk – vi var vant til at det tar tid å få 
svar fra Statskog – og vi hørte ingen ting 
før vi for en tid tilbake purret opp saken. 
Da fikk vi svaret i kopi av et brev som 
var forsøkt sendt oss den 10. mars i fjor, 
men dessverre til vår gamle adresse i 
Parkveien som vi flyttet fra for flere år 
siden. Statskog hadde ikke sett på vårt 
brevark at vi nå befinner oss i Arbinsgt. 

Svaret var negativt. Statskog svarte at 
avtaleforholdet med de tomtefesterne 
som hadde valgt å innløse tomten var 
avsluttet, og at Statskog ikke anså seg 
rettslig forpliktet til å endre denne kon
trakten.

Statskog har nok rett i denne konklu
sjonen – rettslig sett. Men den viser at 
«tilbudet» om å vise moderasjon ikke 
hadde særlig realitet ved seg.

Behandlingsgebyr for  
overdragelse av festerett
Statskog får, som den store bortfesteren 
de er, stadig inn saker om overdragelse 
av festerett i forbindelse med salg av 
hytter. Loven gir i utgangspunktet feste

ren «fritt leide» til å overdra tomten til 
hvem han vil, men dersom det i kon
trakten (slik som i Statskogs kontrakter) 
er inntatt bestemmelse om at bortfester 
skal godkjenne overdragelsen, så må slik 
godkjennelse formelt innhentes. Vi 
understreker at denne godkjennelsen 
(som skal påtegnes skjøtet) i praksis er 
av helt formell karakter.

For å gjennomføre dette og registrere 
den nye festeren i sine lister, så tar Stat
skog et betydelig gebyr. Statskog er gan
ske alene om dette som bortfester, og vi 
påpekte overfor Statskog at dette gebyret 
ikke var lovlig, noe som da også er 
bekreftet i den ene saken som en ting
retts domstol har behandlet. Begrunnel
sen er ganske enkelt at bortfester plikter 

å medvirke til at den lovlige overførin
gen kan gjennomføres, og slik lovbefalt 
plikt kan ikke gebyrbelegges.

Nå har Statskog svart også på denne 
henvendelsen, og svaret er også her 
negativt. Statskogs begrunnelse er at 
denne praksisen med gebyrinnkreving 
«har lange tradisjoner og må etter Stat-
skogs syn anses som sedvanerett». 

Statskog mener altså at den ulovlige 
praksis med innkreving av gebyr for noe 
de er rettslig forpliktet til som bortfester, 
er blitt lovlig gjennom sedvanerett. Det 
må være lov å stille spørsmålet om Stat
skog faktisk kan mene dette?

Gunnar Svendsen

«For å registrere den nye  
festeren i sine lister, tar Statskog 
et betydelig gebyr. Noe de  
er ganske alene om som 
bortfester»

«Statskog hadde krevd 
en formidabel økning i 
festeavgiften, en økning som 
statsbedriften senere frafalt»
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Herand er Norges 
kandidat til 
Europarådets  
landskapspris 2011

Miljøverndepartementet 
har valgt Herand til å være 
Noregs kandidat til den 
europeiske landskapsprisen 
2011. 

Av de forslagene som Miljø
verndepartementet fikk, utpekte 
Herand i Jondal kommune i 
Hordaland seg ved å oppfylle 
kriteriene best. Bygdefolka i 
Herand har gjennom mange år 
jobbet målrettet med å holde ved 
like det unike Hardanger
landskapet, blant annet gjennom 
Hardanger land skapspark. 
Herand er et godt eksempel på å 
jobbe i tråd med den europeiske 
land skaps konvensjonen sine mål.

Hytteskolen
Vi minner på ny om at Hyttetorget arrangerer 
gratis temakvelder for hyttefolk rundt om i landet. 
Her får du nyttig informasjon om temaer som 
hyttetoaletter, vannsystemer, avløp, ring hytta varm, 
vannopplegg, solcelle, energi, oppvarming osv. 

På hver temakveld vil fagfolk svare på spørsmål du måtte ha om 
det aktuelle tema. Det vil også være mulig å be om hjelp til å finne 
de løsninger som er best for din hytte.

Aktiviteter:
Toalettsystemer: 29. Mars i Oslo 
Toalettsystemer: 29. Mars i Porsgrunn 
Vann og Avløp: 05. April i Oslo 
Vann og Avløp:05. April i Porsgrunn 
Hytte 2011: 07. April i Skedsmo 
Toalett, Vann:12. April i Bergen – Nyborg
Energi: 12. April i Oslo 
Toalett, Vann: 12. April i Sandefjord

Hytteskolen er gratis, men av praktiske årsaker er det ønskelig at 
alle som vil delta gir en beskjed til Hyttetorget på forhånd.

Lufta er for alle, og det er skiløypene også.  
Her er www.UT.no's ti regler for løypevett:

1. Vis hensyn og vær vennlig mot andre skiløpere.
2. Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom mot barn og eldre.
3. Det er høyrekjøring også i skiløypa.
4. Den som kjører ned har forkjørsrett, den som kommer oppover må vike  

og gi god plass til de som kommer ned.
5. Den som kommer nedover en bakke må varsle, for eksempel ved å rope 

«Løype»!
6. På flatene må begge vike halv løype (ett spor), hold stavene ut til høyre.
7. Den som kommer bakfra har ikke forkjørsrett, men må gå forbi på utsiden.
8. Skiløpere som er ute på treningstur har ingen særrettigheter.
9. Det er ikke god skikk å gå på bena i skisporet.
10. Hundeeiere må vise ekstra hensyn og ha full kontroll over hunden.

http://www.hyttetorget.no/kurspopup.php?kursarticle=9377&categoryID=531
http://www.hyttetorget.no/kurspopup.php?kursarticle=9452&categoryID=1725
http://www.hyttetorget.no/aktivitet_vis.php?articleID=92882
http://www.hyttetorget.no/kurspopup.php?kursarticle=9378&categoryID=549
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Ikke fjern maurtua
Stokkmaur i nærheten av huset 
ditt skal du helst ikke gjøre 
hjemløse.

Av Kjell M. Kaasa  

– Folk har sett tusenvis av maur marsje
re inn i huset sitt samme kveld som tua 
ble fjernet, advarer skadedyrekspert 
Stein Norstein i Anticimex. 

Stokkmauren kan ligne på den røde 
skogmauren, men er litt større. De byg
ger bolene sine i trestubber eller døde 
bartrær. 

Men maursamfunnet er mye større 
enn det du ser med øyet, og er ofte mer 
enn dobbelt så stort under bakken. 
– Hvis du kapper ned det døde treet 
eller setter fyr på stubben for å utrydde 
maurene, gjør du trolig bare vondt 
verre. Du får drept noen av maurene, 
men de aller fleste overlever. De husløse 
maurene trenger et nytt sted å bo. Og da 
står huset ditt utsatt til, sier Stein Nor
stein i Anticimex. 

Maurene kjenner området rundt tua 
godt, kanskje både 50 og 100 meter 
unna. – Trolig har de allerede sett seg ut 
et alternativt sted å bo i tilfelle noe skul
le skje. Hovedkravet er at det er varmt 

der, noe et bolighus kan by på, sier Nor
stein. 

Spiser ikke hus 
Selv om mange blir bekymret hvis de 
oppdager et maursamfunn like ved 
huset, råder Norstein folk til å ha litt is i 
magen. Og la mauren i fred. – Å fjerne 
stokkmauren fra et bol, er så vanskelig 
at selv vi som er skadedyrutryddere skal 
jobbe hardt for å få det til. Du kan kan
skje få opp hele stubben og mange av 
røttene hvis du virkelig går inn for det. 
Men når du er ferdig, har maurene ruk
ket å rømme for lengst, sier han. 

Anticimex’ fremgangsmåte er å borre 
seg ned i maursamfunnet og sprøyte inn 
gift. – Hvis de ikke er et problem, er det 
egentlig best å la dem være. De færreste 
hus har et stokkmaurproblem, sier Nor
stein.

Foto: Stokkmaur etablerer seg som regel i 
stubber og i døde eller råteskadde trær. 
(Foto: Anticimex)

Tok over hytte 
Stokkmaurene er på sitt mest aktive i 
mai og juni. De finnes i hele landet, men 
er mest vanlig på Østlandet og Sørlan
det.

Hyttebyggere har også opplevd å få 
sinte, husløse stokkmaur på nakken. En 
hytte som ble bygget over en maurbe
bodd stubbe i april, måtte saneres allere
de i juni. – Da maurene kom opp fra 
gangene sine i mai, var stubben deres 
borte. Dermed flyttet de rett opp i tak
bjelkene på hytta. Gangene deres kan 
være ferdige i løpet av timer når de er så 
mange, sier Norstein.

Skogmauren, den som bygger tuer av 
barnåler, går svært sjelden inn i hus. 
Men også den vil sannsynligvis være 
vanskelig å fjerne helt, siden samfunnet 
også der er minst like stort under bak
ken som over.

– Skogmauren liker varme. Dermed 
er det en viss sjanse for at den flytter 
hvis du lager det skyggefullt akkurat der 
tua er. 

mailto:kjell@newswire.no
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Hyttetinget 2011

Sted: Thon Hotel Arena
Adresse: Nergata 1, 2004 Lillestrøm

Lørdag 9. april 2011
Kl. 15.00 settes det 37. Hytteting

i henhold til vedtektene. 

Hotellet ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse,  
hvor Hyttelivsmessen pågår samtidig. 

Sakspapirene sendes direkte til de som er påmeldt.
Andre som ønsker sakspapirene må henvende seg til sekretariatet. 

Påmelding til sekretariatet gjøres enten på 
e-post til norges@hytteforbund.no.

telefon 23 27 37 60 eller faks 23 27 37 61

Benytt denne anledningen til å være der det skjer  
og ta del i NHFs fremtid.

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VEL MØTT!
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Hva skal jeg betale for 
tomten ved innløsning?
Det hersker stor usikkerhet blant tomtefesterne som ønsker å prøve å innløse (kjøpe) tomten, med hensyn 
til hva de må betale. Vi får nesten daglig spørsmål som går på dette, og det er ikke det minste rart. Dette 
spørsmålet er faktisk meget innfløkt.

Det denne saken gjelder, er den prisen – 
innløsningssummen – som grunneieren 
har krav på når festeren med loven i 
hånd (tomtefesteloven § 32) kan kreve å 
få kjøpe festetomten. 

Vi har tidligere i dette bladet skrevet 
om vilkårene for å kunne kreve innløs
ning, men skal gjenta dette ganske kort. 
Det er først og fremst et vilkår at det har 
gått 30 år av festetiden. På 30årsdagen 
for festet har du krav på innløsning, og 
deretter hvert hele 10. år etter dette. 
Samme rett har du også når festetiden 
løper ut. 

Det er en forutsetning at grunneieren 
ikke kan avvise innløsningskravet med 
henvisning til det såkalte landbruksunn-
taket (omtalt spesielt i Hytte & Fritid 
tidligere ved flere anledninger). Likele
des er det et absolutt vilkår at du har 
varslet grunneieren skriftlig senest ett år 
før innløsningstidspunktet. Dersom alt 
dette er i orden, kan du altså kreve tom
ten innløst, men hva vil det koste?

Lovens beskrivelse av hvordan innløs
ningssummen skal beregnes, finner man 
i tomtefesteloven § 37, og utgangspunk
tet er at denne skal fastsettes til 25 gan
ger festeavgiften, etter regulering på inn
løsningstidspunktet. Den reguleringen 
som her skal skje er uavhengig av den 

reguleringstermin som er avtalt i kon
trakten, og reguleringen skal skje på slikt 
grunnlag som kontrakt/lov tilsier. (I de 
aller fleste tilfeller etter konsumprisin
deksforandringen fra siste regulering).

Slik fastsettelse av innløsningssum
men som her er omtalt, byr ikke på pro

blemer. Her er det snakk om enkel 
matematikk.

Det er imidlertid slik at dette, lovens 
utgangspunkt, i praksis svært sjelden 
kommer til anvendelse. Loven sier nem
lig i neste setning at dersom festeavtalen 
er inngått for en begrenset tid, med rett 
for grunneier til å si den opp, så har 
grunneieren rett til å kreve at innløs
ningssummen fastsettes til 40 prosent av 
tomtens verdi på innløsningstidspunk
tet, der den verdiøkning som festeren 
har tilført tomten ved eget tiltak eller 
gjennom tilskudd til tiltak som er gjort 
av andre, skal trekkes fra. Den nettover
dien vi da kommer til, er det som kalles 
tomtens råtomtverdi.

Ut fra dette, forstår vi at det første 
hovedspørsmålet som oppstår når en 
innløsningssak skal vurderes, er hvor
vidt vi har å gjøre med en tidsbestemt 
eller ikke-tidsbestemt kontrakt. 

Om dette sa Høyesterett i en ple
numsdom høsten 2007 følgende:

«Avgjørende for om festeforholdet er 
tidsbegrenset eller ikke, er hva som frem-
går av selve kontrakten, det er i denne 
sammenheng irrelevant at alle festeavtaler 
etter loven er gjort tidsubegrensede.»

Det var på sin plass å få slått dette 
fast. Det er nemlig slik at alle festefor
hold nå etter loven i praksis er tidsube
grensede, fordi festeren, når festetiden 
går ut, kan kreve festeavtalen forlenget 
på samme vilkår, og uten tidsbegrens
ning (uten rett for bortfester til å si opp 
avtalen).

Det som det her blir snakk om, er 
altså å vurdere hva som står om tids
begrensning i selve kontrakten. 

Utgangspunktet må da bli at forut
setningen for at man skal kunne si at 
kontrakten er avtalt uten tidsbegrens
ning, er at det ikke står noe i kontrakten 
om hvor lenge festetiden er avtalt for. 
Disse kontraktene er det lenge mellom 
hver gang vi ser.

Dersom festetiden i kontrakten er 
avtalt til et bestemt antall år, 49, 99 eller 

80 år, uten at det i kontrakten er sagt 
noe om at festeren har krav på fornyelse, 
så er saken klar. Her har vi å gjøre med 
en tidsbestemt kontrakt.

Det aller mest vanlige, er imidlertid 
at festekontrakten bestemmer en tids
ramme for festetiden kombinert med en 
eller annen bestemmelse om adgang til 
forlengelse. For slike kontrakter kan det 
selvfølgelig oppstå en tvil om forlengel
sesklausulen er slik formulert at kon
trakten egentlig er å anse for tidsube
stemt.

Dersom vi skulle våge oss på å kon
struere en formulering som kvalifiserer 
for å vurdere en slik kontrakt for tids
ubestemt, kan vi tenke oss en slik:

«Festetiden er 99 år. Etter dette tids
punkt løper det videre med samme vil
kår for festet helt til festeren sier opp 
kontrakten.»

En slik formulering har vi gjennom 
de mer enn 35 årene vi har vurdert 
tusenvis av festekontrakter, aldri sett, 
men hensikten med å lage en slik kon
struksjon, er å understreke at der hvor 
det i kontrakten er stipulert et antall år 
for festetiden, så skal det svært mye til 
for at den likevel er å anse for tidsube
stemt. Reguleringsklausulen må være 
slik formulert at den i praksis samsvarer 
med det som nå er bestemt for forlen
gelse i loven (§ 33 jfr § 7).

«Det er slik at alle festeforhold 
nå etter loven i praksis er 
tidsubegrensede»

«Dersom partene ikke 
blir enige, så må festeren 
begjære skjønn for å få 
innløsningssummen rettslig 
fastsatt»
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

 ✃

Frimerke

Kommer man til at grunneieren må 
bli hørt med kravet om at innløsnings
summen, skal fastsettes til 40 prosent av 
råtomtverdien, så blir neste nøtt å knek
ke; hvordan finner vi frem til riktig 
råtomtverdi?

Helt skjematisk blir denne verdien å 
fastsette slik:

Man skal tenke seg tomten liggende 
der ubebygd og uten vei, vann, oppar
beidelse, med mer, dersom festeren har 
betalt for disse fasilitetene. Det er da den 
verdiøkning som festerens (opp gjennom 
hele festetiden) innsats har betydd for 
tomten, som skal trekkes fra, ikke hva 
tiltakene faktisk har kostet. Utover dette 
må man selvfølgelig se bort fra at det 
ville kunne være byggeforbud på stedet, 
dersom tomten hadde vært ubebygget. 
Man må forutsette at man ville fått byg
getillatelse til de installasjoner som fak
tisk finnes på tomten.

Hva ville markedet ut fra disse forut
setningene betalt for tomten? Dette er 
råtomtverdien, og det er altså denne ver
dien du som fester skal betale 40 prosent 
av.

Et siste spørsmål som dukker opp, er 
hvem som skal fastsette denne råtom
tverdien. Her vil vi først si at den erfa
ring vi har med taksmenn i denne sam
menheng, er at de har store problemer 
(naturlig nok) med slik fastsettelse. Tak
stene spriker veldig. Eiendomsmeglere 
som forsøker seg på dette, ligger stort 
sett altfor høyt. Det eneste vi kan si, blir 
da at dersom partene ikke blir enige, så 
må festeren begjære skjønn for å få inn

løsningssummen rettslig fast
satt. Slike skjønn blir det nok 
flere av i fremtiden, og det er 
faktisk å håpe at et slikt skjønn 
snart går hele veien i rettsap
paratet, slik at vi får en retts
praksis å forholde oss til.  
(Det kan vi vanskelig si  
at vi har i dag.)
  Gunnar Svendsen
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Som medlem får du kostnadsfritt: 
– Festekontrakt
– Leiekontrakt
– Kjøpekontrakt
– Vedtektsforslag for hyttevel 
– Råd v/start/drift av hyttevel 
– Vedtektsforslag for veistyre
– Råd v/kjøp/feste av tomt 
– Info om tomtefesteloven
– Mal for krav om innløsning av festetomt

Du kan også få råd og tips av vår  juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 

Ta kontakt på telefon 23 27 37 60. 

Medlemsfordeler: 
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DIVERSE PRODUKTER:

Ca. 10%
Aggregat:
Berema AS, Ski
Tlf: 64 86 05 00
www.berema.no

Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: firmapost@hydraulikkservice.no 

Fjernstyring av strøm:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

Teleutstyr:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

Pipebeslag:
Norasonde AS, Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no 

Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

Trapper:
Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy
Tlf: 75 09 10 70
www.snekkerfabrikken.no

TREVARER, MED MER:

Rabattene hos firmaene nedenfor 
varierer alt etter hvilke produkter du 
handler. 

Maxbo Ringebu Sag AS
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

Byggmakker Sørbø Trelast, Stavanger
Tlf: 51 58 50 00
www.byggmakker.no

Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no 

Maxbo Thorstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no

Maxbo Thorstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no 

Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS,  
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00

HC Thauglands Trælastforretning,  
Oslo
Tlf: 22 20 44 66
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no

Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no

Montér Gol 
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise 
frem ditt NHF-medlemskort, evnt. kvittering for betalt 
medlemskap for gjeldende år. 

Styret i Norges 
Hytteforbund:
Etter valg på Hyttetinget 2009, 
er styresammensetningen som 
følger: 

STYRELEDER:
Liv Aasen Mjelde ble første gang valgt til 
styreleder i 2003. Mjelde er den første 
kvinnelige lederen i NHF. Hun bor i 
Trondheim og har hytte både på Røros 
og Hitra. Mjelde ivrer for å ivareta hytte
folkets interesser og mener det er viktig å 
delta i debatten om folks fritid. 

NESTLEDER/ØK.ANSV.:
Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv 
pensjonist. Han har hytte på Hardanger
vidda, vest for Dagali, og er formann i 
hyttevellet. Som yrkesaktiv jobbet han i 
OBOS, med ansvar for kurs for borett
lagsstyrer. – For meg er et godt hytteliv 
assosiert med min hytte, som ikke har 
innlagt strøm, vann eller vei – og er rela
tivt «ensomt» beliggende, forteller Rasch, 
som også er æresmedlem i NHF. 

STYREMEDLEMMER: 
Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved 
Skramstadseter i Østerdalen, og på Ild
jernet i indre Oslofjord. 

Halvor Stormoen bor i Gjerdrum uten
for Oslo. Han driver konsulentfirmaet 
Hastor AS og er daglig leder for Ingeniø
renes Hus AS. Han er sivilingeniør med 
lang ledererfaring. Stormoen har lands
ted på Galtø, en liten øy like sør for 
Strømstad, samt hytte i Trysil, hvor han 
er leder for Trysilfjell Hytteeierforening. 

VARAMEDLEMMER:
Oddveig Graffer Klinkenberg er pensjo
nist og varamedlem til styret. Hun har 
hytte ved Stavern. 

Trygve Jarholt er utdannet ingeniør og 
jobber med bredbåndsutvikling i Opera 
Software. Han bor på Rykkinn i Bærum 
kommune og har hytte i Sigdal. 

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og tjenester 
våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av 
Norges Hytteforbund!

Navn 

Adresse

Postnr./sted

Telefon

e-mail

Hyttekommune

Gjelder medlemskapet hyttevel, 
oppgi antall medlemmer

Returadresse: Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 Oslo

B-Economique

Frimerke

Hytte2011 
Årets store hyttemesse på Norges Varemesse – 7.–10.april – finner sted samtidig med den svært populære 
Villmarksmessen. – Denne kombinasjonen begeistrer mange av våre utstillere, sier daglig leder for 
HYTTE2011, Tore Bjørnstad. 

Den årlige Hagemessen finner også 
sted på varemessen disse dagene. 
Sammen kommer de tre messene til å 
bli vårens klart største messebegivenhet, 
fastslår Bjørnstad. Han er svært tilfreds 
med at hallen på Norges Varemesse 
nærmer seg «utsolgt».

– Interessen er formidabel. Mange av 
utstillere på HYTTE2011 ser en stor 
verdi i at hallene også fylles av jegere, 
fiskere og andre friluftfolk. Svært mange 
av de villmarksorienterte er jo også 
hytte eiere, eller på utkikk etter tomt og 
hyttemodeller, sier Bjørnstad. Naturlig
vis kommer hyttefolket til å ta turen 
innom Villmarksmessen også.

De toneangivende firmaene i hytte
markedet tegnet seg tidlig for plass på 

HYTTE2011. Selv om noen kvadratme
ter ennå er ledig, nøler ikke Bjørnstad 
med å kalle årets mønstring på Norges 
Varemesse «en komplett hyttemesse».

– Her vil våre besøkende gjester finne 
produkter og tjenester på alle områder 
som handler om hytteliv. Det finnes 
knapt det ønske eller behov knyttet  
til hyttelivet som ikke finner  
en løsning hos våre langt  
over hundre utstillere,  
slår Bjørnstad fast.

Norges Hytteforbund gjør oppmerk-
som på at Hyttetinget 2011 holdes på 
Thon Hotel Arena, som ligger vegg-i-
vegg med Norges Varemesse, lørdag 
den 9. april. Meld deg på dette arran-
gementet – vær der det skjer – og ta 
del i NHF´s fremtid!


