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BAKGRUNN OG AKTUALITET 
Det siste tiåret har vi vært vitne til en eksplosiv bygging av og etterspørsel etter fritidsboliger i 

fjellområder her i landet.  For svært mange mennesker er hytta en viktig forutsetning for å 

oppleve naturglede og for å kunne drive et aktivt friluftsliv.  Etter hvert har imidlertid 

fritidsboligene fått en størrelse og en komfort som overstiger hverdagsboligens, hvilket gjør 

det mulig å samle både venner og familie i samme husvære over lengre tid.  Hytta er nå blitt 

et sosialt samlingspunkt og møtested.  Nye trender fører dessuten med seg urbane behov for 

kafeliv, shopping og underholdning.  Disse forholdene er i ferd med å gi deler av 

hytteturismen i dag et helt annet preg enn for bare et tiår siden.  Spørsmålet er hvilke 

konsekvenser dette har for fjellfriluftslivet. 

 

Denne artikkelen søker å belyse problemstillingen med utgangspunkt  i data som ble produsert 

fra 2003 til 2005 i forbindelse med fotodokumentasjons-prosjektet  Fjellnatur – Hytter – 

Landskapsendring (Mæland 2005) til Naturvernforbundet i Oppland.  Dokumentasjonen er 

omfattende og baserer seg på ca. 1200 originale fotos fra ulike fjellhyttelandskap fra 

Opplands 19 fjellkommuner,
1
 gjennomgang av regulerings- og kommunedelsplaner fra de 

samme kommunene, og ikke minst på intervjuer og samtaler med arealplanleggere fra disse 

lokalsamfunnene, som har fjellhytter (beliggende fra 700 m.o.h. og oppover) innenfor 

kommunegrensene.  Prosjektets mål har først og fremst vært pragmatisk: å forsøke å 

produsere ny kunnskap om tre viktige og svært aktuelle tema knyttet til etablering av 

fritidsboliger i fjellnatur: samfunnsmessige årsaker,  landskapsestetiske endringer og 

økologiske endringer.   

 

SAMFUNNSMESSIGE DYNAMIKKER 
Oppland er i dag landets største hyttefylke med ca. 41.000 hytter og et betydelig press på 

nyetableringer, da fylket med sine unike og storslåtte fjellområder som Jotunheimen, 

Rondane, Dovre og Breheimen også er landets største nasjonalparkregion med 5 

nasjonalparker innenfor grensene, og med flere under planlegging.  Konsentrasjonen av 

fritidsboliger skjer nå i betydelig grad nettopp rundt nasjonalparkene. De samme prosessene 

gjør seg gjeldende generelt, og naturligvis da  også i de øvrige store hyttefylkene Buskerud, 

Telemark, og Hedmark med henholdsvis ca. 40.000 (og 10.000 tomter godkjent til 

utbygging), 25.000 og 30.000 hytter (SSB 2004). 

 

Intervjuer med kommunale arealplanleggere avdekker at dynamikken i hytteboomen i første 

rekke ser ut til å kretse rundt et samspill mellom en uvanlig stor etterspørsel hos ivrige 
                                                           
1
  Disse kommunene er: Lom, Skjåk, Vågå, Dovre, Lesja, Sel, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, 

Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Gausdal, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
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kjøpere på den ene siden, mens det på den andre siden oftest ser ut til å befinne seg eksterne 

investorer med risikovillig kapital, som sammen med ulike konstellasjoner av grunneiere 

initierer kommunale planprosesser.   Sagt med andre ord: det som i svært mange tilfeller 

ligger til grunn for de kommunale hyttplanprosessene,  er investorers egne ideer om 

næringsutvikling i attraktive fjellområder opp til 1300 m.o.h. Samtidig viser de samme 

intervjuene at det så å si aldri forekommer lokalt samarbeid på tvers av kommunegrensene 

vedrørende etablering av fritidsboliger i felleskommunale  fjellområder, da man i første rekke 

oppfatter nabokommuner som konkurrenter på ett og samme marked.  I mange utkantsamfunn 

i innlandet er det ikke tvil om at  hytteturismen er i ferd med å bli en viktig basis for lokal 

sysselsetting, verdiskaping og bosetting (Ericsson 2001).  Den enkelte lokalforvaltning er av 

den grunn villig til å strekke seg langt for å imøtekomme utbyggers og investors ideer og 

initiativ. 

 

Disse faktorene har resultert i et svært oppdrevet tempo i utbyggingssaker, enten disse 

befinner seg i randsonene til nasjonalparkene, til landskapsvernområder eller i annen utmark. 

En ytterligere alvorlig konsekvens av dette tidspresset er at lovverk og reguleringer fortolkes 

så aggressivt og kreativt at det meste framstår som lovlig og mulig.  Den svært forserte 

utbyggingstakten gir verken rom for konsekvensutredninger eller sårbarhets-analyser.  

Samtidig som lokalsamfunnet er avhengig av eksterne investorer og utbyggere i større 

utbyggingssaker, mangler man ofte kompetansen og de nødvendige ressursene, som skal til 

for å stille krav og å holde nødvendig kontroll med prosessene.  

 

PRIVATE REKREASJONSBYER  
Urbaniseringstendensene i høyfjellet lar seg ikke kun påvise ved å knytte disse  til nye anlegg 

så som blokker, butikker, restauranter og ulike former for servicevirksomhet, men ligger 

nedfelt i nye reguleringsplaner, der store arealer nær de planlagte fritidsboligene nå reguleres  

til uspesifisert næringsvirksomhet på snaufjellet. Dette innebærer at den enkelte kommune får 

frigjort arealer  som kan disponeres til nær sagt hva som helst i unike fjelltrakter. Det viser 

seg at områder, som er regulert til næringsformål, på relativt kort sikt får sentrumsfunksjoner.  

Som man sa i Vang kommune: ”Næringsvirksomhet betyr å være åpen for alt!”  

 

En reise inn i fjellhyttelandskap anno 2005 er i ferd med å bli en reise inn i private 

rekreasjonsbyer og private villastrøk.  Disse utmarksbyene representerer en form for 

nyurbanisering. I motsetning til den ordinære byen, eller som tilfellet også er for bygdebyens 

eller bygdesenterets del, bærer rekreasjonsbyene preg av å være overveiende private rom.  Ut 

over området ved alpinanleggene, der disse finnes, eksisterer det ingen offentlig regulerte 

rom. Rekreasjonsbyenes private karakter markeres med uregulerte installasjoner som 

veibommer, med ”innkjøring forbudt”-skilt og ulike former for sjikanøse stengsler, og med 

kameraer, som overvåker det offentlige rommet utenfor hytte-eiendommen (Mæland 

2005:14).   Slike elementer bidrar til å gi disse private rekreasjonsbyene et monokulturelt og  

ghetto-aktig preg, der alt som er fremmed stenges ute. 

 

Fritidsboliger og infrastruktur fungerer generelt som barrierer i forhold til naturtilgjengelighet 

og friluftsliv (Oppland fylkeskommune 2000-5)  Av den grunn vil etablering av både større 

og mindre hytteanlegg resultere i privatisering av naturarealer i en betydelig radius rundt disse 

anleggene.  Etter hvert som stadig flere får mulighet til å drive friluftsliv med utgangspunkt i 

hytta, er dette med på å redusere omfang, kvalitet og tilgjengelighet til de friluftsområdene, 

som allerede finnes, og som andre har benyttet seg av (Ibid.).  Dessuten viser søk i GAB-

registeret (grunneiendoms- adresse- og bygningsregister) at 90 % av nyetablerte fritidsboliger 
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i dag legges i felt med teknisk infrastruktur som helårsveg, vann, avløp og strøm og stadig 

oftere med bredbånd, også på høyfjellet og på snaufjellet.   

 

Dette resulterer i betydelige naturinngrep til såkalte infrastrukturgater, gater som ligger ved 

siden av bilveien fra bygda og opp til rekreasjonsbyen på fjellet, og som ofte er vesentlig 

bredere enn bilveien.  Disse store infrastrukturanleggene fører til betydelig forvitring og 

nedbygging av sammenhengende naturområder.  De forvitrede naturlandskapene vil etter 

hvert miste sin attraksjonsverdi som rekreasjonsområder og som friluftslivsterreng også for 

stedets egene beboere. Selv med fritidsbolig på fjellet, vil beboerne ironisk nok på sikt 

antakelig måtte bruke bil for å komme til et tilfredsstillende rekreasjons- og turterreng. 

 

LANDSKAPSESTETISKE ENDRINGER: FRA VILLMARK 

TIL VILLASTRØK 
Gjenstanden for vår undersøkelse har vært  naturlandskapet, nærmere bestemt fjellandskapet, 

og de endringene dette gjennomgår i forbindelse med den pågående hytte-boomen.  St.meld. 

29 (1996-97) Regionalplanlegging og arealpolitikk har som intensjon å legge premisser for 

planfaglige hensyn til estetikk og landskapsbilde.  Norge er dessuten tilsluttet Den europeiske 

landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1.3.2004, som setter en standard for akseptable 

endringer av ulike naturmiljøer og landskapstyper. Flere fylkeskommuner har dessuten 

utarbeidet veiledere i hytteplanlegging, som gir særskilte råd, blant annet med hensyn til 

landskap, estetikk, kulturminner og kulturmiljøer.  Både St.meld. nr. 39 (2000-2002) 

Friluftsliv og St.meld. 29 legger videre opp til at kommuner skal være særskilt restriktive med 

å tillate nye tiltak som reduserer inngrepsfrie områder. 
2
    I St.meld. 39 defineres både 

inngrepsfrie og villmarkspregede områder som nasjonal naturarv. 

  

Det som finner sted før byggestart, er at byggegrunnen klargjøres med full infrastruktur 

nedlagt  i bakken.  I denne prosessen destrueres det opprinnelige kuperte terrenget.  Den nye 

landskapskonstruksjonen, som nå omfatter byggegrunn, bilveier og infrastrukturgater, blir så 

terrassert, planert, og beskåret.  Deretter plasseres bygningene i vater oppå en plan terrasse i 

en opprinnelig skråning eller fjellside.  Boligene ligger nå i  en terrengkonstruksjon som 

består av terrasser,  og de ligger i  villagater  med vegskjæringer opp til neste terrasse.  Unike 

fjellandskap underlegges den rette linjes regime. Alle skjønner at man må bruke linjal på 

byggkonstruksjoner, men færre skjønner at man må bruke linjal for å ferdigstille et 

naturlandskap etter å ha lagt ned infrastruktur her.  For i disse villalandskapene er det 

ingeniørene som rår grunnen alene.  Ingen av våre 19 informantkommuner hadde engasjert  

eller hatt kontakt med landskapsarkitekter i forbindelse med hytteplanprosesser, da det 

”verken var tid eller penger til dette”, som man uttrykte det. Dette er oppsiktsvekkende av 

flere grunner.  Et åpenbar grunn er at man mangler erfaring med så omfattende 

byggeprosjekter og anleggsetableringer i høyfjellsterreng. 

  

De landskapsestetiske kvalitetene man har tilskrevet storslåtte naturmiljøer er variasjon, 

uregelmessighet, asymmetri, store kontraster, dynamikk og brutte linjer,  egenskaper som 

skiller særlig fjellandskapet fra det kultiverte landskapet (Frängsmyr 1984:27-36, Rogaland 

fylkeskommune 1996, Oppland fylkeskommune 2000).  Det er nettopp landskapstyper med 

disse estetiske verdiene som i dag bygges ned, og som fundamentalt og irreversibelt endrer 

karakter fra spektakulære og unike fjellandskap til alminnelige forstadsmiljøer.  Disse  nye 

                                                           
2
  Inngrepsfrie områder:  mer enn 1 km i luftlinje fra veg eller tyngre tekniske inngrep.  Villmarkspregede 

områder: mer enn 5 km, begge i luftlinje fra veg eller andre tyngre tekniske inngrep. 
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villastrøkene  preges nå derimot av konstruerte landskapstrekk som terrasser:  symmetri, 

regelmessighet, rette og sammenhengende linjer, forutsigbarhet.  Resultatet er en storstilt 

landskaps-standardisering, en nærmest enestående banalisering, uniformering og forflatning 

av de storslåtte naturmiljøene, den nasjonale naturarven (Mæland 2005:22-25)  Det kan ikke 

herske noen tvil om at planfaglige hensyn til landskapsbilde og estetikk settes til side.   

 

ØKOLOGISKE ENDRINGER: FRA VILLREIN TIL VILLA 
Når et nytt hyttefelt etableres, forrykkes den økologiske balansen i naturområdet temmelig 

kraftig.  I et felt med full infrastruktur endevendes opp til 50 prosent av arealet både på 

overflaten og i dybden. Et stort antall hytter med betydelig infrastruktur i til dels svært sårbar 

natur gir omfattende fragmentering av leveområder for dyregrupper som villrev, tam- og 

villrein, små pattedyr generelt, for gnagere, krypdyr, amfibier og insekter.  Fugleliv er spesielt 

følsomt for drenering av vannløp og myrer, og for støy fra hyttefeltene med relatert trafikk.  

Nettopp myrområder tas i økende grad i bruk som byggegrunn etter omfattende drenering og 

masseutskifting (NINA 2000:58).  Samtidig med at  myrer som artsrike biotoper forsvinner, 

ødelegges myrenes effekt som fordrøyningsmagasin  for grunnvann og overflatevann, og den 

flomdempende effekten blir borte. 

 

Sør-Norge har siste rest av Europas opprinnelige villreinstamme. Stammen, som på 60-tallet 

utgjorde ca. 60.000 dyr, er i dag redusert  til ca. 35.000 dyr på grunn av overbeiting av 

vinterarealene. Hyttebygging utgjør i dag den største trusselen mot villreinstammene. 

Reinen unngår større områder rundt eksisterende anlegg, da disse  inngrepene forbindes med 

periodevis trafikk.  Undersøkelser viser at dyrene unngår bruk av arealer fra 5 km og opp til 

10 km fra veier og kraftlinjer.  Ytterligere fragmentering  vil gjøre de resterende uforstyrrede 

leveområdene for små til å opprettholde stammen (NINA 2000:61, Nellemann, red. 2003).  

”Vi-har-jo-så-god-plass”-mantraet, som ligger til grunn for spredningen av hytteanlegg i 

fjellnatur, har med andre ord dramatiske konsekvenser for villreinstammnens muligheter for å 

overleve.   

 

MED STILLHETEN SOM TRUSSEL, ELLER FRI OSS FRA 

NATUREN 
Tempoet er så raskt når det gjelder den kolossale byggingen av fritidsboliger i fjellnatur og 

annen utmark at ingen i dag med sikkerhet kan si noe om hva dette innebærer for friluftslivet. 

De pågående prosessene jeg har skissert ovenfor med hensyn til samfunnsmessige 

dynamikker samt landskapsmessige og økologiske endringer, gir imidlertid klare indikasjoner 

på at vi har å gjøre med relativt omfattende og langsiktige endringer i naturkonsepsjoner og 

natur-relateringer.  

 

Antakelig er villmarksdiskursen, som betydelige deler av friluftslivs-tradisjonen og norsk 

naturkonsepsjon hviler på, i ferd med å endres.  Ser vi nå konturene av en urban, nyromantisk 

naturorientering, der landskapet blir en romantisk kulisse for det gode liv?  Investor og 

utbygger Arthur Buchardt er en trendsetter i den pågående hytteboomen.  Han uttrykker den 

nyurbane naturkonsepsjonen slik: 

  

”Vi må ha på musikk på tunet (på Ilsetra hotell- og leilighetsanelgg ved Hafjeltoppen,1000 

m.o.h., min komm.) når det er mørkt ute, litt folkemusikk, springare og  sånt…., for at folk 

ikke skal føle det er så mye natur” (NRK Brennpunkt 2005). 
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Dersom dette utsagnet er treffende for en allmenn endring av naturkonsepsjoner, har 

urbaniteten langt på veg seiret over stillheten og villmarkslivet.  Natur – kultur relasjonen er 

kompleks og i stadig endring.  Man er nok definitivt mindre ett med naturen enn hva tilfellet 

var for bare et tiår siden.  Konsekvensen av dette, er endrede forutsetninger for det enkle 

friluftslivet.  

 

 

 
Figur 1. Fjellandsby, Hafjell panorama, Øyer. Foto Ola Rise. 

 

 

 
Figur 2. Hafjelltoppen, 1000 m.o.h., silhuetter, Øyer. Foto Ola Rise. 

 

 

 
Figur 3. Kvitfjell, bilvei med infrastrukturgate langs veien, Ringebu. Foto Ola Rise. 
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Figur 4. Fleinsendin, sør for Bygdin, skal bygges ut og forelenges med Beitostølsområdet, Vang. Foto Tor 

Johansen/Ola Rise. 

 

 

 
Figur 4. Fleinsendin mot Jotunheimen nasjonalpark, skal bygges ut og forelenges med Beitostølsområdet, Vang. 

Foto Tor Johansen/Ola Rise. 

 

REFERANSER: 
Ericsson, Birgitta. 2001. Utmarksbasert næringsutvikling. Lokaløkonomiske effekter 

 og muligheter av fritidshus. Ostforsk.no 2001. Forskningssøknad. 

Europarådet. 2004 Europeisk landskapskonvensjon 

Frängsmyr, Tore.  1984.  Paradiset och vildmarken. Stockholm: Liber Forlag. 

Mæland, Sidsel. 2005. Fjellnatur – Hytter – Landskapsendring. Lesja: Snøhetta Forlag. 

Miljøverndepartementet: 

 Veileder. 2005. Planlegging av fritidsbebyggelse 

 St.meld. 29 (1996-97). Regionalplanlegging og arealpolitikk. 

 St.meld. 3.9 (2000-02).  Friluftsliv.  

Nellemann, Chr., red., 2003. ”Progressive impact of  piecemeal infrastructure  

development of wild reindeer”. Biological Conservation 113:307-317.  

NINA Norsk institutt for naturforsking. 2000. Hyttebygging i Norge. Oppsummering og  

 vurdering av ulike miljø og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og 

 skogtraktene i Sør-Norge. NINA Oppdragsmelding 709. 

NRK Brennpunkt. 06.09.2005. Hytte-boomen. 

Oppland fylkeskommune. 2000. Fritidsbebyggelse i Oppland. Veileder i hytteplanlegging. 

 Prosjektrapport 1-5. 

Rogaland fylkeskommune. 1996.  Vakre landskap i Rogaland. Prosjektrapport. 


