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1. Bakgrunn 
Midtre Syndin Hytteeierforening bestemte på årsmøte i 2017 at laget vil ta initiativ til å sette i gang 

rydding av skog og kratt i fjellet. Bakgrunnen er at fjellet stadig gror til som følge av ei varmere klima, 

mindre beiting og vedhogst. Hytteeierne ser med bekymring på for at tregrensen kryper oppover og 

at det åpne fjellandskapet sakte men sikkert gror igjen. 

Hvis vi skal sette i gang rydding er vi avhengig av samarbeid og tillatelse fra grunneierne. Med 

grunneiere mener vi her både eierne av landbrukseiendommer, utbyggere, næringseiendommer og 

hytteeiere. 

2. Arbeidsgruppe 
Vi har foreløpig organisert en arbeidsgruppe som har følgende medlemmer: 

• Mikael Fønhus, Midtre Syndin Hytteeierforening 

• Per Christian Gausdal, Midtre Syndin Hytteeierforening 

• Odd Magne Grythe, Tveitabru Bygg 

I tillegg ser vi det som en stor fordel hvis vi kan få en representant for grunneierne inn i 

arbeidsgruppa. Helst håper vi at Syndinfjellet Grunneierlag kan oppnevne en person. 

Arbeidsgruppa har ansvar for å drive fram prosjektet. 

3. Foreløpig plan for arbeidet 
Denne planen er et 1. utkast til plan. Før vi kan iverksette må vi ha tillatelse fra Grunneierne og vi må 

ha lagt fram og fått godkjenning fra årsmøtet i Hytteeierforeningen. Deretter lager vi sammen med 

grunneierne retningslinjer og en mer detaljert plan for både når, hvor og hvordan ryddingen kan skje.  

Vi ser foreløpig for oss følgende opplegg:  

3.1. Dugnad 
Ryddingen må først og fremst skje på dugnad. Dugnadene organiseres slik: 

• Hytteeierforeningen inviterer til dugnadsdager 1 helg pr år, fortrinnsvis tidlig på høsten 

• På forhånd organiserer vi med noen gjengledere som kan få ansvaret for hver sine 

dugnadsgjenger. Inndelinger i gjenger skjer når folkene kommer. 

• Ryddingen skjer med motorsager, ryddesager, øks og håndsag. Folk tar med eget utstyr. For å 

gjøre dugnadsarbeidet tryggere og lettere for deltakerne, inviter vi en utstyrsforhandler eller 

skogsarbeider til 1. dagen hver høst som kan gi gode råd i bruk av utstyr.  

• I utgangspunktet bør gran ryddes vekk. I tillegg vil vi tynne bjørka, men spare furu, rogn og 

andre store treslag. Vier, brisk (einer) og annet kratt vil vi rydde dersom det virker 

meningsfullt. 

• All ved legges opp i reis for henting med ATW eller snøskuter. Der det er dårlig bæreevne kan 

det skje på tele eller snø. 

• I nærheten av hytter, veier og stier bør greiner og grov kvist samles sammen og kjøres vekk. 

Lenger ut i terrenget bør greiner og kvist legges igjen, men kappes med motorsag for at det 

ikke skal bli for synlig før det råtner bort. 
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• Hver dugnadsdag har en skikkelig pause med sosialt samvær. Dersom været er bra, 

organiserer vi grilling og opplegg med konkurranser for familiene. Vi forsøker å skaffe ei 

motorsag eller lignende som kan trekkes blant de som har deltatt på høstens dugnad. 

3.2. Krattknusing og flis til skiløyper (samarbeid med VNK) 
I e-post av 27/2-18 (se VEDLEGG) tilbyr Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) et samarbeid gjennom 

hytteprosjekt sitt. Ett av målene i VNK’s prosjekt er å finne måter for å holde hytteområdene åpne og 

attraktive. De ønsker å teste ut samarbeidsformer i et område, og vil gjerne gjøre det hos oss.  

Det VNK kan bidra med er: 

1. Organisere og bekoste flising av kratt og ryddet virke som vi, på dugnaden og ellers, har 

samlet sammen. Flisingen skjer på et egnet sted på Syndin som grunneierne må peke ut 

2. Bekoste utkjøring av flisa ut i løyper og stier der det er ønskelig 

3. Flising av kratt og ryddet virke som vi, på dugnaden og ellers, har samlet sammen. 

4. Hjelpe med kartgrunnlag og noe i planlegging opp mot kommunen (hvis det er behov for det) 

3.3. Prioritering av områder 
• Vi ser for oss å drive med dette arbeidet i flere år framover. Vi må da legge en plan for hvor vi 

skal starte og hvordan vi skal vedlikeholde det som er ryddet. 

• Vi starter fra nord, altså fra grensa mot Vang. 

• Områdene vi rydder går fra Midtre Syndin og så langt opp i fjellet der er nødvendig.  

• Det legges en plan for hvert år. Grunneierne varsles på følgende måte: 

o Syndinfjellet Grunneierlag varsler og gir tillatelse på vegne av sine medlemmer 

o Hytteeierforeningen innhenter tillatelse fra hytteeierne, utbyggerne og 

næringsdrivende. 

• Avhengig av hvor mange år det tar å komme til søre grensa for området, vil vi legge en plan 

for vedlikehold av det som er ryddet.  

4. Beiting (eget prosjekt) 
Som et eget prosjekt er VNK også ute etter et område der de kan teste elektronisk styrt beiting med 

geit. En GPS-klave på geita gir lyd og eventuelt elektrisk støt for at geita skal snu ved den "usynlige 

grensa" som er satt opp digitalt. Grensa/gjerdet kan flyttes etter hvert som beitegrunnlaget tilsier 

det. VNK har kjøpt 6 klaver for testing.  

5. Økonomi 
Det forutsettes at hytteeierne og grunneierne hver for seg bærer sine kostnader. Foreløpig er det 

ikke satt opp noe budsjett, men med dugnadsarbeid bør kostnadene bli små. 

6. Framdriftsplan 
• Syndinfjellet Grunneierlag behandler saken på årsmøtet 17. mars 

• Hytteeierforeningen behandler saken på sitt årsmøte i påska 

• Arbeidsgruppa legger en detaljert plan for tiltakene fram mot sommeren. 

• Tiltak gjennomføres 1. gang høsten 2018 

 

Mikael 04.03.2018  
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VEDLEGG – E-post av 27.02.18  
fra Valdres Natur og kulturpark v/ Fredrik Holte Breien  

 

Hei,  

takk for informasjonen, dette ønsker vi å jobbe med i prosjektet vårt nå i 

sommer.  

 

Det første jeg tenkte på er om vi skal kople inn Katharina hos oss for å 

forankre arbeidet i den kartleggingen hun har gjort, det vil være lurt å 

fokusere ryddingen i områder der tiltaket vil ha en effekt ut over at det 

åpnes opp (beite, mangfold, kulturminner etc).  

 

Ett av målene i prosjektet vårt nå er å finne måter å holde hytteområdene 

våre åpne og attraktive. Manuell rydding er derfor tiltak vi ønsker å 

synliggjøre gjennom å lage en veileder som kan nyttes av andre senere mtp metode, kostnader osv. 

Vi har også som mål å gjøre dette bærekraftig altså er det ønskelig at ryddingen har en større effekt 

enn bare utsikt. Det at virket kan flises opp og nyttes til å forbedre stier og løyper har vi sett kan være 

en slik synergi.  

 

Gjennom prosjektet kan vi bidra med følgende:  

- hente inn tilbud fra entreprenør 

- betale for flising og utkjøring av virket  

- hjelpe med kartgrunnlag og noe i planlegging opp i mot kommune 

 

Det vi ønsker tilbake er:  

- enkelte av dere blir med i en ressursgruppe som kan gi innspill til veileder  

- at deltagere kan la seg intervjue og blir med i reportasjer 

- at dere organiserer dugnadene og holder oversikt over hvor mange timer ca dere bruker 

(egeninnsatslister) 

 

Jeg kunne holdt innlegg på grunneiermøtet, men er da allerede opptatt på et annet årsmøte. Mitt 

innspill til grunneierne vil være at de nå har muligheten sammen med hytteeierne til å vise en modell 

som både gir effekt i landskapet og i tillegg at de blir bedre kjent med hverandre! De er alle brukere 

av området og ønsker å ta vare på det, det er en viktig felles platform.  

 

Når det gjelder geit: vi har 6 klaver og søker samarbeid med en som holder geiter. Dette blir et eget 

opplegg som har kommersialisering av konseptet som mål. Jeg er kontaktperson til de som ønsker et 

samarbeid.  

 

Vi holder kontakten,  

 

 
med vennlig hilsen  

Fredrik Holte Breien 

Valdres natur- og kulturpark 
 

 


