Møtereferat
Møte med rådmannen i Ål kommune

Dato / Sted

29.08.13, Ål

Til stede

Tone Tveito Eidnes

Ål kommune (rådmann)

Aud L. Krook

ÅHF

Referent

Aud L. Krook

Sak 1: Båndtvang
Båndtvang er viktig for ville og tamme dyr. I Ål er denne perioden utvidet pga. mange
dyr I utmark. Det har vært tilfeller med istykkerrevne dyr og alle oppfordres til å
respektere båndtvangen. ÅHF videreformidler oppfordring til medlemmene.

Sak 2: Gjerding
Mattilsynet følger opp dyrevelferd. Det pågår et prosjekt I Ål for å få bukt med farlige
gjerder. Piggtråd er forbudt og det er ﬂere restriksjoner. Ståltråd kan være problem.
ÅHF oppfordrer alle medlemmer til å se over sine egne gjerder og være observante på
farlige gjerder de støter på.

Sak 3: Mobil- og nettdekning i fjellet
Ål kommune har tatt opp temaet i regionen, uten respons. ÅHF planlegger nå
påstøting fra begge sider. Erfaringen tilsier at man ofte kommer fram med
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nødnummeret 113 selv om dekningen ellers er dårlig. De som har problem kan gjerne
ta kontakt med ÅHF.

Sak 3: Adresser til fritidseiendommer
Støl- og fritidseiendomer kommer når arbeidet med fastboende er klart. Innen 1. juli
2014 regner man med at alt er ordnet. Vegnavn kan være et problem da det viser seg
at samme navn forekommer ﬂere steder. Rådmannen ordner med at ÅHF blir
høringsinstans for arbeidet med vegnavn på fritidseiendommer.

Sak 3: Kartlegging og registrering av hytteforeninger
ÅHF ønsker at Ål kommune skal registrere hytteforeninger I Ål. ÅHF sender over listen
over velforeninger som er medlem av ÅHF. Når kommunen inviterer til neste
hyttemøte skal man be om at de som har hytteforeninger registrerer seg. Dette vil
gjøre det enklere for ÅHF å nå ut til de ulike foreningene som ennå ikke er
medlemmer i ÅHF.

Sak 3: Status veiavgifter og oﬀentliggjøring av budsjetter
Rådmannen har hatt møte med lederne for de ulike veilagene. Det gis inntrykk av at
dette oﬀentliggjøring av veilagenes budsjetter bør la seg gjøre. Det har dessverre vist
seg at det ikke har gitt noe resultat så langt. Redselen virker være at de skal miste
selvstyret. De føler et sterkt eierskap til veiene og mange gjør en bra jobb. Regnskapet
ikke gå med overskudd. Et eventuelt overskudd blir satt I et fond for store utgifter.
ÅHF følger ikke opp saken med det første.
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Sak 3: Snøscooterkjøring
ÅHF har sendt en oppfordring til samtlige kommuner i Hallingdal om å avstå fra å
delta i et prosjekt i regi av Miljøverndepartementet, som åpner for fornøyelseskjøring
med snøscooter. I Ål er spesielt Liatoppen og hotellene interessert I dette. Saken var
satt på dagsorden til kommunestyret den 29. september og ÅHFs brev var lagt ved.
Det ble desverre vedtatt å søke om deltagelse med 14 mot 11 stemmer. Interessant
var det at ﬂere partier var delt I saken. ÅHF vil følge utviklingen. Hemsedal og Hol
kommune søker også. Antagelig blir det likeledes søknad fra Gol. Rådmannen har
forhørt seg på Lensmanskontoret om hvordan dagens regelverk følges opp.
Lensmannskontoret sier at de gjennomfører kontroller, men at det er vanskelig å ha
oversikt. ÅHF utrykker uro for denne type støy I fjellet. Det er viktig at de som er
plaget selv melder fra.

Sak 3: Oppgradering av stier tilknyttet Ål52
ÅHF ønsket informasjon om kommunens planer for dette. Fekjastølvegen vel har nå
rustet Blesti-stien for ca 700,- kroner og en del timers arbeid. Ål kommne kommer
ikke til å ta ansvar for å bygge nye stier utover de som allerede er på
planleggingsstadiet. Et eksempel er sti på Sangerfjell og en rundt Løkenstjern. Ellers vil
de legge resursene på skilting og vedlikehold av allerede etablerte stier. Ål kommune
har tatt en beslutning om at en forutsetning for å rydde stier er at samtlige berørte
grunneiere gir sitt samtykke.
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Sak 3: Håndheving av friluftsloven
ÅHF viser til ﬂere eksempler der grunneiere har satt opp stengsler som er til hinder
for fri ferdsel. Ål kommune har foreløpig ingen startegi for å gjøre noe med dette.

Sak 3: Håndheving av friluftsloven
Rådmannen er positiv til å ta med ÅHF i planleggingen av neste hyttemøte. ÅHFs
ønske er i første omgang å få mer tid til spørsmål og diskusjon. Rådmannen ytret at
hun er svært positiv til kontakten med ÅHF og står til disposisjon for kontakt og nye
møter når ÅHF ønsker det. Det er en tillit ÅHF setter stor pris på.

Ål, 28.08.13

_____________________________
Aud L. Krook, ÅHF
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