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Behandlingen av saken i Skarfoss hytteforening
Informasjon om saken er gjort tilgjengelig via vår hjemmeside www.Skarfoss.no med link til Tinn
kommunes hjemmeside.
Saken er behandlet på Skarfoss hytteforenings årsmøte langfredag 2009. Årsmøtet gjorde et
enstemmig vedtak om å opprettholde uttalelsen gitt i 1. gangs behandling av planen.

Presisering:
Hytteforeningen ønsker å presisere at høringsuttalelsen til Skarfoss hytteforening fra 1. gangs
behandling omfatter også eiendommen Hadelandsfond som er del av Hytteforeningens i
interesseområde.

Uttalelse om planen, sammendrag:
Hyldalen:
Hytteforeningen er positiv til at Hyldalenområdet bevares ”som i dag” og at forslaget om en utbygging
i Hyldalen øst for Hadelansfond er frafalt. De foreslåtte reguleringsbestemmelser vil videreføre stilen i
Hyldalen/Skarfossområdet.
De foreslåtte reguleringsbestemmelsene for området ivaretar områdets karakter, og bevarer området
”omtrent som i dag”.
Frøystaul:
Hytteforeningen ønsker at forslaget om utbygging av Hadelandsfond frafalles og sees i sammenheng
med Hyldalen området.
Området Rjukan fjellstue
En utbygging i området rundt den gamle slalåmbakken ved Rjukan fjellstue vil være i konflikt med
driften på Bergstaulen.

Bakgrunn:
Frøystul:
En utbygging på Frøystul, som lagt frem i denne planen, vil definitivt påvirke og endre hele områdets
karakter. Selv en mindre utbygging vil, spesielt dersom det bygges ny vei, også være svært negativt
for området, ikke bare lokalt på Frøystul, men hele området mellom Møsvassdammen og Fjellstua.
Viktig for opplevelsen av området er staulsområdene, og næringen knyttet til dem. På Bergstaulen og
Frøystul finnes noen av de få steder det fremdeles utøves aktiv sætring i Tinn.
Bevaring av disse områdene er spesielt viktig for opplevelsen, og enhver utbygging i nærheten av
disse områdene vil være svært negativt.
De fremlagte planene om:
• bygging av inntil 100 nye hytter i tilegg til de 30 som er i området i dag
• etablering av utleie av hytter (varme senger) og konferanselokaler
• bygging av ny vinteråpen vei fra Rv. 37 ved Frøystul kirke og inn i området
Dette er en uønsket utvikling av området.
Hytteforeningen er negativ til planene om utbygging på Frøystul.
En utbygging på Frøystul vil utvilsomt forandre hele områdets karakter, ikke bare lokalt på Frøystul,
men hele området mellom Møsvassdammen og Fjellstua.
Fjellområdene innenfor, Midtfjell, Hondle og inn til Hort, vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen
men blir berørt av det å ligge i randsonen til en stor utbygging da dette blant annet vil medføre økt
ferdsel i områdene.
Vi ser i lokalavisen at utbygger på Frøystul er i forhandlinger med menigheten i Rjukan om
overtakelse av kirken på Frøystul.
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Hytteforeningen synes det er synd om kirken skulle legges ned. Mange hytteeiere har nært forhold til
kirken og en nedleggelse av dette tilbudet er ikke ønskelig.
Hytteforeningen har parkeringsområde i umiddelbar nærhet av kirken. Parkeringen ev viktig for
Hytteforeningen, og må ivaretas.
Dersom det bygges ny vei inn i området må Hyldalsveien stenges for gjennomkjøring med bom.
Bommen vil hindre gjennomkjøring og en større trafikk belastning på Hyldalsveien.
Hytteforeningen foreslår at en eventuell utbygging av næringsvirksomhet blir konsentrert i området
nær Rv37, og at det ikke etableres nye veier inn i området
Utbygging i den gamle slalåmbakken ved Rjukan fjellstue
Det er viktig at beiteområdene for Bergstaulen, Bergshaven bevares. Bergstaulen har leieavtale med
Hydro om beiterett midt i det foreslåtte utbyggingsområdet. Avtalen ble inngått i 2008 og med 40 års
avtaletid.
En utbygging i dette området er ikke forenlig med driften av Bergstaulen.
Hytteforeningen mener at setringen på Bergstaulen ar viktig for opplevelsen av området. En
utbygging som påvirker dette er uønsket.

Skiløyper/stier
Hyldalsveien brukes som skiløype/lysløype på vinteren. Hensynet til det eksisterende løypenettet må
ivaretas. Hytteforeningen ser positivt på en videreføring av skiløype/evt lysløype til Skinnarbu.
Kommentarer til trasevalg:
Løypa bør forsøkes legges utenom området rundt Møsvassdammen. Området er bratt og har
bebyggelse med lite arealer utenom brøytet vei. En løype i dette området vil kunne gi unødvendige
konflikter om vinteren.
Løypetrase langs Rv 37 vil være utsatt for å bli brøytet ned av brøytebiler/fresere. Legges løypa her
må den i tilfelle forsøkes legges så langt unna veien som mulig.
Vi foreslår å se på muligheten for å legge løypa nedenfor Møsvassdammen, med start i området ved
Grosetåi og ender ved parkeringsplassen ca 100 meter nedenfor dammen. På denne måten unngås
bebyggelsen og de brøytete veiene i området. Herfra er det i dag forbindelsesløyper inn i løypenettet
ved Skinnarbu.
En ny direkteløype mot Skinnarbu bør sees i sammenheng med en evt utbygging i dette området for å
unngå nærføring med Rv 37.

Biologisk mangfold
Området ved Frøystul synes spesielt viktig siden dette er den mest naturlige forbindelslinjen for vilt
mellom Hardangervidda og Brattfjell Vindeggen. I vest ”stenger” Møsvann i øst ”stenger”
Vestfjordalen og Skarfoss. Dette er det eneste ”åpne” området er mellom Skarfoss og
Møsvassdammen.
Bygges dette området igjen med hytter enten på Frøystul eller ved Skinnarbu vil dette påvirke det
biologiske mangfoldet, og hindre ferdsel mellom disse områdene.
Området ved Bergshaven/Rjukan fjellstue har kjente lokaliteter av hekkende fuglearter på rødlista.

Overnattingsbedrifter i området
Skinnarbu høyfjellshotell og på Rjukan fjellstue er etablerte overnattingsbedrifter i dette området. De
sikter seg inn mot litt forskjellige kundegrupper. Etter det Hytteforeningen forstår, etter å ha fulgt med
i lokalavisen på Rjukan, er det ingen av bedriftene som går med store overskudd. Hytteforeningen
stiller derfor spørsmål ved om i det hele tatt er marked for ytterligere etablering av
utleiehytter/overnattingsplasser i dette området (Skinnarbu høyfjellhotell, Rjukan fjellstue og
Hydrohyttene, Climb in på Våer), særlig om man tar hensyn til det som også allerede finnes på
Rauland/Vierli.
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Villrein
Hytteforeningen ønsker å opplyse om at villrein observeres omtrent hvert år helt nede i Hyldalen og
Frøystul området og ned mot riksveien. Det er en flokk på ca 200 dyr som i tiden mai juni har tilhold i
området Midtfjell. Noen av disse dyrene beiter helt nede ved riksveien. Dyrene kommer normalt i
midten av mai og er der frem til midten av juni. Tiden etter påske og frem til veien åpner, normalt i
slutten av juni, er en stille periode i Hyldalen med lite besøk på hyttene. Etter det hytteforeningen
forstår må utbyggingsområdet komme til å ligge midt i det naturlige ferdselsområdet for villrein og
annet vilt som ønsker å forflytte seg mellom Bratteggen-Vindeggen området og Hardangervidda.
Grensen for villreinens utbredelse kan synes feil i dette området.

Villreinsenter på Skinnarbu
Villreinen er følsom mot forstyrrelser, menneskelig aktivitet, vei og hyttebygging.
Det blir derfor et paradoks når Tinn kommuner bruker ”100-vis” av millioner på å etablere et
villreisenter på Skinnarbu, og samtidig ønsker å starte en kjempeutbygging i samme området som helt
åpenbart vil påvirke det biologiske mangfoldet. Her må kommunen velge.
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