
ÅRSMELDING 2017 –  PLANER 2018 
ESPEDALEN STI- OG LØYPELAG  

Formål 
Espedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av 

gode stier og skiløyper og informere om disse, og om andre turmuligheter. 

   

Arbeidet finansieres gjennom innsamling av midler fra grunn- og hytteeiere, turistbedrifter og 

sponsorer samt støtte fra Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune. Laget organiserer 

og avtaler oppkjøring av skispor, dugnader, merking, utvikling og vedlikehold av løypenett, 

stier og sykkelveier i Espedalen. Laget informerer på lagets nettside www.esll.no og 

Facebooksiden Espedalen sti- og løypelag. 

 

Styret  
Styret har i 2017 bestått av: 

 

Rolf Hustvedt – leder 

Jana Weidemann – sekretær 

Einar Kavli – koordinering av dugnadsaktivitet på sti- og løypenett 

Øivind Schultz – ansvarlig for utvikling av flerbruks- turvei langs Espedalsvannet 
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Ivar Helleberg  
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Valgkomite: Tore Strand og Trygve Næsheim 

 

Styrets virksomhet 
Styret arrangerte ordinært årsmøte på Strand fjellstue Skjærtorsdag påsken 2017.I 

tilknytning til årsmøtet ble det også avholdt et styremøte. For øvrig har styrets 

saksbehandling og diskusjoner i hovedsak foregått uformelt via e-post og telefon.  

 

Styrets arbeid har for øvrig vært knyttet til planlegging, søknader og ledelse av lagets 

prosjekter og aktiviteter. 

 

 

http://www.esll.no/


Kommentarer til regnskapet for 2017 
Regnskapet for 2017 viser at lagets aktivitet fortsetter å øke. Antall medlemmer har økt, og 

innbetalingen fra medlemmene er noe høyere, kr 77 562. Medlemskontingenten var den 

samme som i 2016, nemlig kr 850.  Vi fikk kr 19 905 i momskompensasjon, men alle 

mottakere fikk noe avkortning – så utbetalt fikk ESLL kr 19 905 i kompensasjon. Laget 

mottok den årlige støtten på kr 40 000 kr til løypekjøring fra Gausdal kommune. I tillegg fikk 

vi kr 25 000 kr fra Gausdal kommune og kr 40 000 kr fra Oppland fylkeskommune over 

Turskiltprosjektet for å rydde stier og løyper. Av disse midlene er bare kr 30 000 fra 

Turskiltprosjektet utbetalt i 2017, resten utbetales ved innlevering av regnskap etter fullført 

prosjekt.  

 

På årsmøtet i 2017 ble det bemerket at utgiftene til regnskap var uforholdsmessig høye. 

Styret forklarte dette med at et nytt regnskapssystem var blitt etablert i forbindelse med 

formalisering av laget, og at disse utgiftene ville gå ned i 2017. Det har de også gjort, og 

disse utgjør kr 15 329 for 2017, som samsvarer med beløpet som var budsjettet for 2017 (kr 

15 000). 

 

Lagets samlede inntekter, inkludert tildelingene fra fylke og kommune, utgjorde kr 170 550. 

 

Kostnadene til løypekjøring med tråkkemaskin og scooter var omtrent den samme i 2017 

som året før. Aktiviteten knyttet til rydding og merking av løyper er økt som følge av 

tildelingene fra kommunen og fylkeskommunen. Samlet er det brukt kr 34 156 på dette 

prosjektet.   

 

Inntekter kr 170 550,72  

Løypekjøring kr 92 442,50 

Merking av stier og løyper ("Merkeprosjektet") kr 34 156,25 

Regnskap, medlemsregister, utsendelser, porto, møtekostnader etc. kr 18 108 

 

Driftsresultat kr 25 843,42 

 

Laget har et positivt driftsresultat i 2017. I tillegg har vi utestående midler på 

Turskiltprosjektet både fra fylket og kommunen. Egenkapitalen ved utgangen av 2017 var på 

kr 56 472, et positivt resultat som er en stor fordel i den situasjonen vi nå er, med mye snø 

og stort behov for løypekjøring i 2018.  

 

Regnskapet føres av Skåbu regnskap ved Turid Gillebo. 

 

Budsjett 2018 
Medlemsinnbetalingen for 2018 er hittil på kr 63 750. Tilskuddet fra Gausdal kommune til 

løypekjøring vil være kr 40 000, som tilsvarer det vi har fått tidligere år. Støtte fra ikke-

medlemmer og ekstra innbetalt støtte utover medlemskontingent + grasrotandel ligger til nå 

på kr 10 134r. Totalt kr 73 972. 

 



Deler av midlene vi fikk tilsagn om fra Turskiltprosjektet og Gausdal kommune i 2017, til 

skilting og merking av løyper, er benyttet til anskaffelse av flere skilt. Noen av disse er 

montert, resterende vil bli satt ut sommeren 2018. Midlene kan også benyttes i 2018 og det 

er planer om anskaffelse av flere skilt og andre tiltak. Prosjektene skal være avsluttet og 

rapportert i november 2018. 

 

Se for øvrig forslag til budsjett for 2018. 

 

Medlemmer 
Høsten 2017 ble det sendt ut brev til ca 220 grunneiere i Espedalen med invitasjon til 

medlemskap i Espedalen sti- og løypelag, og med senere påminnelse per brev og på 

Facebook-sidene, om å bidra økonomisk med kr 850 til laget.  

 

I 2016 hadde laget 89 medlemmer. Antallet ble redusert til 76 i 2017. Utover kontingenten fra 

medlemmene, fikk vi kr 4 200 i bidrag fra andre. Status pr 19. mars 2018 er 77 medlemmer + 

9 som har betalt inn bidrag og ekstra bidrag utover vanlig medlemskontingent. Espedalen 

Fjellgrend har valgt å stå utenfor laget, og forholder seg direkte til Gausdal Løypeservice – 

Det samme gjelder for Vassenden Vel. 

 
Så langt kan det da se ut til at se ut som lagets medlemsmasse holder seg relativt stabil, sett 

i forhold til betalende medlemmer i 2017.  

 

Lagets virksomhet 
Virksomheten til Espedalen sti- og løypelag er blitt gradvis styrket siden oppstarten for få år 

siden. Hovedvirksomheten er fortsatt knyttet til merking og rydding av stier og løyper og 

organisering av løypekjøring i ansvarsområdet som ble tildelt i kommuneplanen for Gausdal i 

2015.  

 

På grunn av lite snø i store deler av sesongen ble det noen utfordringer med oppkjøring av 

løypene nede i dalen, og vi hadde heller ingen permanent god ordning når det gjaldt skuter. 

Nye planlagte tilførselsløyper over- og på Espedalsvannet ble heller ikke kjørt opp som 

planlagt.  

 

Skiløyper som i løpet av vinteren ble merket med stikker og kjørt opp med skuter i regi av 

Espedalen sti- og løypelag er følgende: 

 Gravslette, Ragdeløypa, sykkelstien, Espedalen Fjellstue, Venliseter, løypekryss 

Venlimyrin, om Rundhøa og over Øvre Megrundstjønnet med avstikker bort til 

Megrundsbua som fungerer som sikringsbu. Videre til Ullstein og ned i Stylskard  

 Stylskard til Nordbua 

.  

Resten av løypenettet ble kjørt opp med løypemaskin: 

 Gravslettet til Nordgardsætra og til Jentfjellet.  

 Fra Strand opp og forbi Dalbakksetra med Rundløype innenfor.  



 Fra Strand løypa langs veien til Vassenden og opp vei eller løype ved Veslegruva inn 

forbi Melgardsætra til kryss før Jentfjellet og til Leppskardet.  

 

For sesongen 2016/2017 fornyet styret avtalen med Gausdal løypeservice om oppkjøring av 

maskinpreparerte spor. Det ble inngått ny avtale med Tom Sukkestad ved Strand fjellstue om 

oppkjøring og merking av skiløyper med skuter. Strand fjellstue har samarbeidet og fått 

støtte og opplæring i arbeidet fra Martinus Bækken og fra Espedalen aktiv fritid ved Bengt 

Magnussen. Avtalene vil igjen bli vurdert ved utgangen av sesongen, og eventuelt utformet 

som en avtale for flere år. 

 

Tilskudd fra Turskiltprosjektet forutsetter avtale med grunneierne, og i 2017 ble det lagt ned 

et omfattende arbeid med å inngå skriftlige avtaler. I tillegg kommer nødvendig egenandel 

som i hovedsak er stor dugnadsinnsats fra lagets medlemmer (mer enn 675 timer i 2017). 

Avtalene måtte være på plass før arbeidet kunne gå videre. Dette tok mye tid og 

oppmerksomhet og bestilling av flere skilter ble derfor lagt inn såpass sent at leveransen 

kom rett før vinteren satte inn. Derfor ble det montert færre skilt enn planlagt i 2017. 

 

Grunneieravtalene er en forutsetning for arbeidet med merking og skilting av stier. Vi retter 

derfor en stor takk til alle grunneierne som har vært svært imøtekommende og positive til å 

undertegne avtaler med Espedalen sti- og løypelag. 

 

Flere stier ble ryddet og merket på dugnad. Det gjelder følgende strekninger: 

 Over Sprenhøa til Sprenpiggen (dugnad 2 mann i tre dager). 

 Dugnad for å rydde strekningen på vestsida av Sprentjønnin (som i flere år har vært 

delvis gjengrodd) fikk stor oppslutning og dette arbeidet ble gjennomført i løpet av en 

(lang) dag. 

 Lett rydding av tidligere utydelig og vanskelig farbar sti forbi Svarttjønna og forsiktig 

merking av denne der det var behov. 

 Merking av sti fra Svingen om Jørstadgruva til Gråhøa. Fra Evansgruva til Gråhøa er 

det foretatt privat merking slik at dette nå er blitt en fin rundtur (planen er å endre 

merkingen mellom Gråhøa og Evansgruva slik at den blir lik øvrig merking utført av 

ESLL). 

 Rydding og kvisting av «Ragde» løypa fra Gravslettet mot Vollhaugen. Her gjenstår 

en del arbeidet. 

 Kvisting av løype fra Nordgardsætra til Gravslettet. 

 Kvisting og merking av sti opp til Nedre Megrundstjønnet. 

 

Stier som er tydelige i terrenget merkes (evt. skiltes) normalt bare ved stikryss og på steder 

hvor det kan være lett å gå feil. Deler av stier og løyper som vi har merket, er lagt inn i 

”rettikartet.no”, og vil bli synlige på norgeskart.no når de er ferdig bearbeidet av Kartverket. 

Flere strekninger blir lagt inn etter hvert som de er ferdig skiltet og merket. 

 

Dugnaden på vestsida av Sprentjønnin ble bekjentgjort på Facebook, slik at alle som var i 

Espedalen og hadde lyst, kunne bli med. Dette ble en hyggelig opplevelse for de som var 

med, og som vi tenker å gjenta også i 2018. 

 



Det er avtalt en arbeidsfordeling med Dalseter hotell og Ruten Fjellstue slik at ESLL merker 

over Sprenhøa opp til stikryss med stien fra Bingsbu til Sprenpiggen, samt inn til Svarttjønna 

og derfra til stikryss sør for Bingstjønna og på vestsiden av Sprentjønnin, mens hotellene tar 

ansvar for stier nord for dette og stien fra Bingsbu og opp på Ruten.  

 

Videre er det avholdt et møte med Nasjonalparkstyret og Gausdal fjellstyret om skiltingen fra 

Nasjonalparken og ned mot Espedalen. Her ble det avklart ansvarsforhold for stier og løyper 

oss imellom. 

 

Representanter for styret i sti- og løypelaget har vært på flere befaringer på eksisterende 

sykkelvei/sti fra Vassenden i Espedalen til Slangen i Skåbu, sammen med 

nasjonalparkforvalter for Langsua nasjonalpark. Laget har i etterkant søkt om tillatelse til 

vedlikehold og oppgradering av traseen til flerbruks- turvei, og bedt om at denne tas med i ny 

besøks- og verneplan for området. Laget har hatt uformell kontakt med Sør-Fron kommune 

om prosjektet, og innhentet høsten 2017 et anbud på oppgradering som vi fikk i 2018. 

Kostnadene for prosjektet er estimert til om lag NOK 3,2 mill. 

 

Laget arbeider videre med å utvikle nettsiden www.esll.no hvor vi forteller om hva vi gjør og 

informerer om sti- og løypekart, løypekjøring, turtips, historie og interessante steder i 

Espedalen. Vi vil sette stor pris på forslag og bidrag med mer stoff fra medlemmer og andre 

interesserte. Vi informerer også om arbeidet vårt på Facebooksiden ”Espedalen Sti- og 

løypelag” hvor det jevnlig blir det lagt ut informasjon når løypene blir kjørt opp. De fleste 

løypene kan også ses på www.skisporet.no. 

 

Planer 2018 
Laget vil videreføre arbeidet med merking og skilting av stier og løyper i Espedalen iht. 

skiltplanen. Arbeidet utføres i samsvar med nasjonale normer (Merkehåndboka). Med de 

midlene laget har fått fra Turskiltprosjektet og Gausdal kommune, kan arbeidet videreføres i 

2018. For å gjennomføre rydding og merking trenger styret ved dugnadsgruppa hjelp fra flere 

medlemmer, blant annet håper vi å kunne knytte kontakt med folk som kan ta ansvar for 

enkelte stier, være ”stifaddere”. 

 

 

Prioriterte prosjekter for 2018: 

 Sette opp stolper og montere skilt i samsvar med skiltplanen. Ca 25 stolper og 100 

skilt 

 Rydde stien fra stikryss vest for Grimstjønna i retning Svartjønna, minst fram til kryss 

med sti til Bingsbu vest for Sprentjønnin 

 Vurdere behov og eventuelt friske opp merking og hvis behov rydde stien inn til 

Stangsgruva 

 Skilte og rydde stien fra Stubberud til stien fra Strand mot Evansgruva og Gråhøa. 

 Fullføre rydding og utbedring av «Ragde» løypa 

 Rydde og merke rundløype opp fra Vollhaugen over Gravslettkampen og ned over 

Nordgardsætra 

 

https://www.esll.no/
https://www.facebook.com/espedalenstiogloypelag/
https://www.facebook.com/espedalenstiogloypelag/
https://skisporet.no/


 

Andre prosjekter: 

- Stien fra Bingsbu til Ruten (merking) 

- Stien over Sprenhø til Bingsbu (merking) 

- Stien fra Evansgruva (Storgruva) til Gråhø (fornye merkingen) 

- Vurdere behov og eventuelt merke stien fra nedenfor Evansgruva til Jørstadgruva og 

eventuelt videre til Gråhø. 

- Skilte Måsåvegen fra Stubberud mot gruvene. 

- Merke trær som bør ryddes for å få frem løyper og stier mellom Nordgårdsetra og 

Stylskard 

- Merking av sti langs den vestre fjellsiden mot Espedalen som en merket tursti 

sommer 

Hvor mye av dette vi får gjennomført er blant annet avhengig av om det er mange som blir 

med på dugnader. Dugnader blir kunngjort på nettsida og på Facebook utover  våren og 

sommeren. 

ESLL vil arbeide videre med oppgradering av sykkelstien mellom Gravskardlia og Espedalen 

Sportell og videre langs Breidsjøen til Olstappen til ”Flerbruks – turvei” i samarbeid med 

nasjonalparkforvaltningen. Etter at vi nå har fått et kostnadsoverslag for prosjektet, vil vi søke 

Sør-Fron kommune om finansiering og prosjektledelse.   Vi har sendt brev til turistbedrifter 

og grunneiere og bedt om deres støtte til prosjektet. 

Lagets nettside med løype- og stikart og annen informasjon vil bli videreutviklet. Vi ønsker å 

bruke den til å dele informasjon om turmulighetene i Espedalen og gjerne også tiltrekke 

omtale fra friluftslivaktører. 

En viktig oppgave i 2018 blir å øke oppslutningen om lagets aktiviteter blant medlemmer og 

øke antall medlemmer.  

 

Påskeskirenn 

ESLL innledet i 2017 et samarbeid med Frode Svarstad som innebærer at laget i 2018 skal 

arrangere påskeskirenn på Butikkens markedsdag onsdag i påskeuka. Skirennet gir en god 

anledning for laget til å markedsføre seg, i tilknytning til et arrangement som allerede er viktig 

i dalen. Dersom det blir vellykket, er dette en aktivitet som laget kan tenke seg å 

gjennomføre årlig.  

 

 

Styret i Espedalen sti- og løypelag 19.03.2018: 

 

 

 

 

Rolf Hustvedt (leder) 

 

 

 

Ivar Helleberg        Einar Kavli       Tore Strand       Øivind Schultz       Jana Weidemann 



 

 

 


