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Kjære alle velmedlemmer med familie og venner av Høvringen!  
2008 har vært et spennende år for Høvringen, og vellet har fått flere nye medlemmer.   
 

Høvringen – et rent fjelleventyr – sommer som vinter! 
Vellet fikk nytt styre i mars, med oppdrag å ”løfte frem” Høvringen. Styret har hatt nok å henge 
fingrene i, bl.a. overfor kommunen og fylkeskommunen med Forvaltningsplan for Rondane og ny 
Kommunedelplan Ula Dovre Grense og eiendomsskattesaken. Den morsomste og uten tvil største 
saken var Olsokfesten på Brekkeseter.  
 

Forvaltningsplan Rondane 
Det nye styret tok raskt opp forvaltningsplanen, sendte brev til fylkesmannen og var glad for at 
planen til slutt ble endret slik at det bl.a. ble lov å preparere løyper fra snøen kommer til slutten av 
april. Vi takker Aktivitetsselskapet for den viktige jobben de gjorde overfor fylkesmannen, og for de 
flotte løypene de kjører opp for oss.  
 

Ny kommunedelplan Ula Dovre grense 
En annen byråkratisk sak, som ennå ligger i kommunen og stadig utsettes, er forslag til ny 
kommunedelplan.  Også her forsøker vi å ”dytte” kommunen i riktig retning, og har bl.a. engasjert 
ekstern konsulent til å hjelpe oss. Vi er opptatt av harmonisering av arealbegrensninger på hytter 
og mulighet til å vinterbrøyte private veger om det er flertall i det lokale veglaget og etter 
overenskomst med andre berørte interesser, som turistbedriftene. Her skjer det først noe uti 2009. 
 

Utvidet kontakt med turistbedriftene 
Vi har en rekke felles interesser med turistbedriftene og Aktivitetsselskapet, og dialogen er sterkt 
utvidet, bl.a. i fest (som Olsokfeiringen og for eksempel Kristin-arrangementet) og i alvor (som i 
saker overfor myndighetene, bl.a. eiendomsskatten og fortsatt bruk av beltebil på Høvringen). 
 

Ny og oppdatert hjemmeside 
Medlemmer med tilgang til internett har sett at hjemmesiden er sterkt oppgradert, med aktuelle 
ting for hyttefolket og grenda vår. Og vi har vært så heldige å få inn en rekke småannonser, som 
hjelper godt på økonomien. En spesiell takk til alle dere som har sendt inn bilder til serien 
”Høvringen i våre hjerter” – fortsett med det! 
 

Høvringen Nytt 
”Høvringen Nytt” er gjenoppstått og frisket opp og sendes ut i posten i ny og ne  - når vi tror vi har 
noe å si - for å styrke kontakten med medlemmene. I år har det blitt 4 utgaver, men det koster 
penger. 
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Kristindagene 
Vellet informerte aktivt om alle aktivitetene under Kristindagene på Høvringen, bl.a. om ny 
kultursti og utfyllende om galleriutstillingen på Høgfjellshotellet, både på hjemmesiden og i  
”Høvringen Nytt”, og vi tror Otta Turistkontor satte stor pris på støtten.     
 
Privat reguleringsforslag om harmoniserte arealbegrensinger for hytter 
Vi har bistått hytteiere som ønsker å fremme privat forslag om reguleringsendring for 
arealbegrensning på hytter. Medlemmene har mottatt separat brev fra hytteeier om privat 
reguleringsforslag, og vi anbefaler interesserte å stille seg bak initiativet. Vellet kan støtte arbeid 
med regulering av  hyttetomter inntil kr 15.000, som oppfølging av vedtak på årsmøtet. 
 
Høvringen Handel 
Rolf og Haldis og alle de andre som står på for oss i Høvringen Handel er et miljøsenter 
og gode støttespillere for hele Høvringengrenda. Vi takker for innsatsen i 2008, og 
oppfordrer alle – hyttefolket som turistbedriftene og deres gjester – til å stikke innom for 
en god handel og hyggelig samtale.   
 
Eiendomsskatt på hytter og næringsbygg 
Den store stygge ulven i år har vært Sel kommunes innføring av eiendomsskatt på hytter, vedtatt 
15.12.08. med 5 promille på antatt markedsverdi 2003 minus 10% usikkerhetsfradrag, og med et 
bunnfradrag på kr. 400 000. For en hytte verdsatt til kr. 1 mill. blir hytteskatten = kr. 2 500/år, og 
for en til kr. 2 mill. = kr. 7 000/år. Styret har engasjert seg mot hytteskatten i en rekke brev til 
kommunen, med åpent brev i Norddalen, og i GD og Nationen. Vi krevde bl.a. 
konsekvensutredning, stor usikkerhetsrabatt på 50%-60%, da det er stor strid om 
takstgrunnlaget, det er helt feilaktig å innføre ny skatt i kriseåret 2009, og skattesats og 
bunnfradrag kan sjongleres med av kommunen i budsjettsammenheng hvert år, noe som betyr 
manglende forutsigbarhet i skatten. Vi allierte oss med andre hyttevel i Sel og turistbedriftene, 
men kommuneflertallet AP og SV tvang igjennom skatten. 
 
Olsokfeiringen på Brekkeseter 
Årets store gladnyhet var uten tvil Olsokfeiringen på Brekkeseter. Hele 160 glade velmedlemmer, 
med familie og venner og gjester på Brekkeseter koste seg med fantastisk mat, god drikke, flott 
musikk og dans, digert Olsokbål, og fin fin forbrødring til ut i de små nattetimer. Vi har mottatt en 
rekke hyggelige tilbakemeldinger – og oppfordringer om å gjenta Olsokfeiringen. Vi satser på det.  
 
God Jul og Godt Nytt År! 
Det er julestemning på Høvringen nå, hvor årskavalkaden skrives fra; fredfullt – kanskje 25 cm 
snø - måneskinn lyser opp natten - og et og annet spor har ennå ikke blåst igjen.  Preparering av 
skiløyper er så vidt i gang, så kom gjerne opp i jul- og nyttårshelgen og nyt denne helt spesielle 
atmosfæren.    
Høvringen bringer oss tilbake til livet! 

 
”Høvringen- ren fjellglede!” 

 


