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MERKNAD TIL PLAN OM HOVDEN AUST – FORTETTING. 

Jeg har sett på Bykle kommunes forslag til en fortetting på Remestøylsflotti, og har en del 
kommentarer til dette. 

Min familie har hatt hytte på Remestøylsflotti siden 1976, og har hele tiden funnet at dette er 
et velfungerende hyttefelt, som er fint innpasset i terrenget. 

Om jeg ikke husker feil, fikk også Bykle kommune i 1980 årene en pris nettopp for en 
vellykket utbygging av hyttefeltet på Remestøylsflotti, med lave, en etasjes hytter, godt 
innpasset i naturen. 

Nå har jo mye endret seg siden den gang, og folks krav til plass og komfort har øket. Dette 
har ved de senere utbygninger materialisert seg i større hytter over to etasjer. Men det er en 
utvikling som en må avfinne seg med. 

Det har likevel vært nok uberørt areal i området, slik at en ikke har fått inntrykk av at dette er 
en overfylt hytteby. 

Det er et av ankepunktene mine, nemlig at Bykle kommune er i ferd med å planlegge så 
store inngrep av nye hytter av ulikt slag i dette området, at trivselen vil forsvinne. Det levnes 
ikke uberørte areal tilbake, som nettopp gir skille mellom hyttefeltene, og gir oss en fin 
tilknytning til uberørt natur.  

Her mener jeg en er i ferd med å ville hente ut økonomiske gevinster på bekostning av trivsel 
og meningsfull nærhet til nettopp uberørt natur. Vi er avhengig av grønne lunger mellom 
hyttefeltene. 

Det vil også være viktig å være opptatt av den store betydning myrområder har for fangst og 
lagring av CO2. Myrområder representerer et stort potensial i det fremtidige arbeid for 
bedring av klimatilstanden i verden. 

Hovden er et fantastisk sted med alle muligheter både sommer og vinter, til både friluftsliv og 
rekreasjon. I en hektisk tid er det av uvurderlig verdi å ha et velutviklet sted å komme til, som 
nettopp kan gi mennesker avkobling og kontakt med natur, som er behandlet med respekt. 

Derfor vil jeg også påpeke at Bykle kommune bør se nærmere på kobling mellom øst- og 
vestsiden av Hovden nord for Appartementshotellet. Det oppnås ved at en lager en passasje 
med kulvert under rv.9, og videre en kryssing av Otra med en bro. Dette åpner for lett 
tilkomst til skiløyper på vestsiden, i tillegg til det allerede etablerte løypenettet på østsiden.. 

Bykle kommune har allerede investert mye i tilrettelegging med vann-og kloakk i Midt-
Regionen nedover mot Berdalsbru. Det vil derfor være naturlig å satse på dette området i 
tillegg, som et alternativ til fortetting på selve Hovden. 

Så håper jeg at Bykle kommune vil vurdere mine anmerkninger til Hovden Aust - Fortetting. 

Hilsen 

Morten Andre Romslo, Hytteeier av Remestøylsflotti 47 
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