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Ad.: Saksnummer: 2019/153 - Merknader til planarbeidet 
 
I forbindelse med det pågående arbeid med ny kommunedelplan for Hovden Aust 
ønsker undertegnede, eier av hytte nr. 10 i Støylsflotti hyttegrend, å komme med 
følgende høringsuttalelser/innsigelser: 
 
Slik det fremgår av de foreliggende dokumenter i forbindelse med planarbeidet 
berøres vi i sterk grad, med store konsekvenser for vår hytte, og en rekke andre 
nærliggende hytter i vårt område, hvor det legges opp til en sammenhengende 
utbygging av nye fritidsboliger. Disse boligene er plassert i våre grøntområder, på de 
2 flotte flate myrene, mellom feltene H18 - H19 og H20 og H23, og som ligger mellom 
vår hyttegrend, Støylsflotti og Remestøylsflotti. 
 
Det er svært viktig at disse flotte og flate myrene/grøntområdene slik de fremstår i 
dag, og som ligger som en naturlig «buffer» mellom hyttene i vårt etablerte hyttefelt 
fra 1970-åre, beholdes urørt. En utbygging på disse 2 fine flate myrene vil være 
svært negativt for kvaliteten i hele området, spesielt for barnefamiliene, hvor myrene 
gjennom en årrekke har tjent som arena for barneskirenn og læringsarena for de 
første ski tak/steg. Dette er et viktig naturområde for barnefamilier som ikke kan 
bevege seg så langt inn i fjellet. Disse fine urørte myrene fremstår i dag i vårt 
naturområde med et rike fugl/dyreliv (bl.a. ryper) og fine vegetasjoner. 
 
En utbygging på de 2 sårbare myrområdene våre, slik det fremgår av planarbeidet, 
og hvor det åpnes for utbygging av fra 10-27 fritidsboliger, mot totalt 27 hytter i hele 
vår hyttegrend i dag, vil ha store negative konsekvenser. Dette vil medføre en 
formidabel endring av hyttegrenda vår, og være svært negativt for kvaliteten og 
bærekraften i hele område. I tillegg vil trafikken i område øke betydelig. 
 
Den planlagte utbygging på de 2 myrene er ingen fortetting, men fremstår som en 
omfattende sammengende utbygging, kompakt og dominerende, og som vil være 
svært negativt for kvaliteten i hele området, og hvor de 2 flotte 
myrene/grøntområdene vil bli totalt ødelagt og utradert.  
 
En slik utbygging hvor de 2 nevnte sårbare myrene omdisponeres til fordel for 
fritidsboliger, fremstår som uhørt, og med en svært negativ effekt på 
klimagassutslippene og øke utslippene av CO2. Dette fremstår som en svært dårlig 
klima- og miljøsak. I tillegg vil en slik nedbygging være i strid med overordnede 
føringer og signaler. 
 
Stortinget vedtok den 02.06.20 regjeringens forbud mot nydyrking av myr. Dette ble 
gjort ved en «Forskrift om endring i forskrift om nydyrking» fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 
11 annet ledd, jf. kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413. 
 
Hovedregelen er at nydyrking av myr er forbudt, men grunneiere kan få 
dispensasjon i bestemte tilfeller. Minst et av disse vilkårene må oppfylles: 
 



1. når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved            
utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende, 
2. der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller  
3. for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. 
 
Bakgrunn for forslag om endring av reglene om nydyrking var på høring høsten 2017. 
I høringsnotatet ble det foreslått en endring av jordloven § 11 andre ledd. 
Lovendringen åpner for å gi regler om nydyrking i forskrift med utgangspunkt i 
hensynet til klima. I tillegg ble det foreslått endringer i nydyrkingsforskriften, hvor 
innføring av et forbud mot nydyrking av myr var det mest sentrale.  
 
På denne bakgrunn, og slik jeg vurdere det, så vil den planlagte bebyggelse av 
fritidshus på de 2 nevnte myrene være i strid med forskriften og intensjonen i denne, 
hvor hovedregelen er at nydyrking av myr er forbudt.  
 
Dette forbudet vil måtte få konsekvenser for den planlagte bygging av 
fritidseiendommer på de 2 nevnte myrene, slik det legges opp til og fremgår av de 
foreliggende dokumenter i forbindelse med planarbeidet. Myrene og grøntområdene 
må bevares og bygging av fritidsboliger her tillates ikke gjennomført. Bevaring av myr 
er en svært viktig klima- og miljøsak, som bidrar med å fange og lagre karbon. 
 
Jeg vil også minne om at i forbindelse med utarbeidelsen av eksisterende 
kommunedelplan for Hovden Aust fra 2010, var det nettopp en forutsetning at 
grønnstrukturen her, de 2 grønne myrene (lunger/korridorer), ble bevart. I tillegg 
fremstår dette med total mangel på forutsigbarhet.  
 
På denne bakgrunn gjøres det innsigelser på den planlagte bebyggelse i våre 
grøntområder (2 grønne myrene), og at dette tas ut av den nye kommunedelplan for 
Hovden Aust. 
 
Med vennlig hilsen 
Kjell Holthe 


