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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 og Sør-Fron kommuner 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 2020 bestått av: 

 

Rolf Hustvedt – leder 

Jana Weidemann – sekretær 

Einar Kavli  

Øivind Schultz  

Tore Strand  

Ivar Helleberg 

Sunniva Kråbøl  

 

Revisor: Frode Svarstad 

Valgkomité: Tore Strand og Trygve Næsheim 

 

Tre av styremedlemmene, Sunniva Kråbøl, Tore Strand og Jana Weidemann, var på valg i 

fjor. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke avholdt årsmøte som planlagt, og styret 

besluttet derfor å prolongere seg selv for ett år, fram til neste ordinære årsmøte. 

Medlemmene ble orientert om dette på nettsiden vår og på Facebook, og vi fikk ingen 

protester. Situasjonen innebærer imidlertid at hele styret formelt er på valg på årsmøtet 

2021. Det er ennå usikkert om vi kan avholde et fysisk årsmøte i påsken, som vi pleier.  

Styrets virksomhet 
Koronasituasjonen har påvirktet styrets møtevirksomhet. Årsmøtet 2020, som det var innkalt 

til, og som skulle holdes onsdag 8. april, ble avlyst på grunn av myndighetenes restriksjoner 

for sosiale samlinger. Det har ikke vært avholdt noen styremøter dette året, og dialog og 

saksbehandling har foregått uformelt via e-post og telefon.  

 



Koronasituasjonen har i liten grad påvirket styrets arbeid knyttet til planlegging, søknader om 

økonomisk støtte og oppfølging av konkrete prosjekter. Styret har imidlertid ikke tatt initiativ 

til involvering av medlemmer i aktiviteter i 2020. En henstilling fra årsmøtet i 2019 om å ta 

kontakt med hytteforeningerfor en bedre koordinering av arbeidet med stier og løyper ble 

ikke fulgt opp i 2019, og har vært umulig å gjennomføre i 2020. Det settes derfor på planen 

for 2021. ESLL har dialog med Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord som har sin 

løypemaskin stasjonert på Strand (som er innenfor ESLL sitt ansvarsområdet) 

Kommentarer til regnskapet for 2020 
Lagets samlede inntekter består i hovedsak av medlemsinnbetaling, og støtte fra Gausdal 

kommune og Sør Fron kommune. 

 

Totalt betalte 71 husstander medlemsavgiften på kr 1 000 for sesongen 2020 , og 

medlemsavgift og støttebidrag (bidrag som er lavere enn medlemsavgiften, og som ikke gir 

stemmerett på årsmøtet) utgjorde til sammen kr 82 600 for regnskapsåret, som er en liten 

økning fra 2020.  

 

Tilskuddet fra Gausdal kommune besto i kr 40 000 til løypekjøring og kr 7 500, som vi hadde 

til gode, og som ble brukt til informasjonstavler i 2020. Fra Sør-Fron kommune fikk vi kr 

10 000 til løypekjøring. 

 

Utgiftene til løypekjøring var i 2020, som i tidligere år, den største utgiftsposten, på kr 

116 256. Dette er noe lavere enn i 2019, blant annet fordi pandemien gjorde at sesongen ble 

avsluttet før påske. I tillegg ble kr 19 046 brukt til vedlikehold av løyper og stier 

 

Årsresultatet i 2020 var  kr 21 739.  

 

Regnskapet føres av Skåbu regnskap ved Turid Gillebo. 

 

Lagets virksomhet 
Hovedvirksomheten i ESLL har vært knyttet til merking og rydding av stier og løyper og 

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

2015. Det er inngått en ny partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og ESLL som blir 

retningsgivende for lagets virksomhet fra 2021. 

 

Løypekjøring 

ESLL har som mål å tilby oppkjørte løyper inn mot hver helg i vintersesongen og så lenge 

vær og føre tillater, med noe mer oppkjøring i forbindelse med jul/nyttår, vinter- og 

påskeferie.  

 

I 2020 medførte koronasituasjonen, med forbud for folk om å reise på hytter utenom 

bostedskommunen, at vi sluttet å kjøre løyper en tid før påskeferien. 

 



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

Espedalen sti- og løypelag er følgende: 

 Fra Søre Megrund og over isen til Gravslettet 

 Fra Nordre Megrund til Gravslettet  

 Gravslettet til Nordgardsætra og til Jentfjellet. 

 Fra Søre Megrund (Djuphølen) til Strand 

 Fra Slåodden til Gravslettet 

 Fra Granvik til Sofierud med tilkobling videre mot Nordgardsætra 

 Fra Strand over isen til Maribu og videre til Nordgardsætra 

 Gravslettet, Vollråket/Seterstien, 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 

 Børkdalen ned til Strand 

 

Løypemaskinen til Sti og Løyepkomiteen Gausdal Vesfjell kjørte løypa langs veien fra Strand 

til Vassenden og opp ved Veslegruva eller opp vei til Melgardsætra inn forbi Melgardsætra til 

kryss før Jentfjellet og til Leppskardet. 

 

Flere har ønsket en løype med forbindelse mellom Seterheim og 

Sprenpiggrunden (som kjøres opp av Espedalen Skisenter). 

Vinteren 2020 ble det gått opp en egnet trase. Den følger vegen 

fra Seterheim mot Snuruhaugen før den tar av til venstre nær 

høyeste punkt på vegen og passerer øst for Grimstjern bort til 

Sprenpiggrunden. Planen er å kjøre opp løype der med skuter fra 

og med 2021. 

 

I 2020 har Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell anskaffet ny 

løypemaskin med støtte fra flere hytteforeninger (Deriblant 

Fjellgrenda, Vassenden Vel og hytteforeningene på Roaseter og 

Synstgardsetra + bidrag fra andre privatpersoner, turistbedrifter og 

investorer). Denne maskinen vil i utgangspunktet være stasjonert 

på Strand, og kjøre løypa sørover til Vassenden og opp til 

Melgardsætra (veien eller løypa), og videre forbi Jentfjell og ut 

over Roaseter. ESLL er med og bidrar i det løypenettet som er innenfor vårt område (Strand 

– Sør til Dalen og Melgardseterveien). For skuterpreparering ble det i 2018/2019 inngått 

avtale med Espedalen aktiv fritid, ved Bengt Magnussen. Samme avtale er inngått for 

vinteren 2020/2021. 

 

 

Merking av løyper og stier 

Prosjektet med merking av stier og løyper som ble innledet i 2016 er nå definitivt avsluttet, 

med de fem tavlene med informasjon om stier og løyper som ble satt opp i sommer. Tavlene 

står på følgende steder: 

 Butikken  

LØYPE SETERHEIM TIL SPRENPIGGRUNDEN 



 Wiegaardfeltet  

 Strand 

 Gravslette  

 Nordgardsætra 

Arbeidet med å sette opp stolper og skilt er blitt videreført, og i tillegg til informasjonstavlene 

ble det i 2020 satt ut 4 nye stolper og 27 skilt. Følgende skilter og stolper er nå satt opp i 

Espedalen (totalt):  

 

 Status 2020  

 

Stolpepunkter Skilt Infotavler Stier, antall 

km 

Skiløyper, 

antall km 

Østsida av 

Espedalsvatnet 

34 131 3 38,7 13,2 

Vestsida av 

Espedalsvatnet 

28 88 2 18,7 43,4 

Langsua 

nasjonalpark 1) 

3 16      

Sum  65 208 5 57,4 56,6 

1) Disse brukes i nasjonalparken, settes etter avtale med nasjonalparkforvaltningen ut når skuterløypene stikkes og tas normalt 

inn like etter påske. 

 

 

NY BRU PÅ STIEN MOT SPRENHØA

 

 



Laget har også fått satt opp to bruer/klopper – der stien fra Økelsrud til Sprenhø og 

Sprenpiggen krysser Sprena, og der stien fra Fallbakken til Bingsbu krysser Sprena. Dette 

har vært et stort og viktig arbeid – takk til Ivar Helleberg og hjelpere. 

 

I 2020 merket og skiltet vi stier fra Stangsgruva til Evansgruva med forbindelse til 

Skorokampen. Merkingen besto i varding og rødmerking. Dette er gamle stier som var delvis 

gjengrodd og stedvis vanskelig å følge. Arbeidet var planlagt som dugnadsarbeid, men pga. 

koronaen gikk ikke det.  

 

 
EKSEMPEL PÅ STIMERKING (MELLOM STANGSGRUVA OG EVANSGRUVA 

Laget arbeider for øvrig med videre komplettering av kart og detaljplaner for stier og løyper, 

samt rydding og merking. Det er sikkert fortsatt stier og råk som ikke er fanget opp, og som 

burde vært ryddet, merket og tatt med i vår kartoversikt. Dette er et løpende arbeid. 

 

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. Skiltingen er utført 

i samsvar med nasjonale normer (Merkehåndboka) 

 

Det har også vært arbeidet videre med å finne stifaddere til ulike deler av sti- og løypenettet, 

og mange stier har nå fått faddere som følger dem opp. Det er også utarbeidet retningslinjer 

for stifaddere. Det blir arbeidet vil bli fulgt opp videre i året som kommer. 

 



Det er gjennomført, lavt estimert, 330 dugnadstimer i 2020. Arbeid med å utarbeide tekst og 

bilder på informasjonstavlene utgjør en stor del av arbeidet.  I tillegg ble det i 2020 utført godt 

over hundre dugnadstimer i ordinært arbeid med vedlikehold av stier, ved styret i ESLL og av 

stifaddere. 

 

Vi oppfordrer alle interesserte til å gå inn på sti- og løypekartene som vi har utarbeidet, og 

som dere finner på www.esll.no, og komme med forslag til endringer eller til nye stier eller 

løyper. 

 

 

Flerbruks- turvei fra Vassenden til Slangen 

Arbeidet for å få oppgradert den eksisterende traséen mellom Gravskardlia og Espedalen 

Fjellstue og videre langs Breidsjøen til Olstappen, til ”Flerbruks- turvei” har ikke hatt stor 

framdrift i 2020, til tross for at ESLL ser dette som en viktig sak.  

 

ESLL innhentet i 2018 et overslag som tilsier at det vil koste 3,2 mill. kroner å oppgradere 

veien til ønsket standard. ESLL har hverken økonomiske ressurser eller dugnadskapasitet til 

å gjennomføre arbeidet, så vår rolle er å mobilisere aktører som, enkeltvis eller samlet, kan 

gjennomføre prosjektet. 

 

Turistbedriftene i Espedalen og berørte grunneiere har ved flere anledninger gitt muntlig 

uttrykk for sin støtte til prosjektet, men har så langt ikke engasjert seg praktisk. Etter forslag 

fra ESLL er at turveien er tatt inn i Sør-Fron kommunens temaplan for idrett og fysisk aktivitet 

2019-2022. Turveien er også tatt inn som et prioritert prosjekt i besøksstrategien for den nye 

verneplanen for Langsua nasjonalpark.  

 

Vi har også kontaktet DNT for samarbeid om turveien, men vet ennå ikke om de er 

interessert. ESLL vil fortsette arbeidet med de ulike aktørene i 2021 for å realisere planene. 

 

 

Påskeskirenn 

Påskeskirennet som skulle vært avviklet 8. april, ble, sammen med påskemarkedet på 

butikken, avlyst på grunn av myndighetenes restriksjoner for sosiale samlinger. 

 

 

Forvaltningsplan for verneområdene i Langsua – startpunkt Verksodden 

Som oppfølging av den nye forvaltningsplanen arbeider Langsua nasjonalparkstyre med 

videre utvikling av Verksodden som nytt startpunkt for nasjonalparken. Nasjonalparkstyret 

har fått utarbeidet et forprosjekt om utforming av Verksodden. ESLL har meldt seg aktivt 

interessert i dette arbeidet, og vil følge opp dialogen med nasjonalparkstyret og berørte 

kommuner i 2021. 

 

 

Nettsider 

Laget arbeidet videre med nettsider i 2020. I tillegg til formidling av turinformasjon, turtips og 

sti- og løypekart, brukes sidene til å orientere om viktige sosiale begivenheter i dalen. 

Informasjonen på nettsidene deles også på Facebook.  Nettsidene vil bli utviklet videre i 

2021. 



Medlemmer 
Høsten 2020 ble det sendt ut brev og e-post ca 220 grunneiere/hytteeiere i Espedalen, med 

invitasjon til medlemskap/bidrag til Espedalen sti- og løypelag sitt arbeid med stier og løyper, 

og med senere påminnelse på Facebook-sidene, om å bidra økonomisk med kr 1000 til 

laget.  

Budsjett 2021 
Medlemskontingenten er kr 1000 per husstand også for 2021. Enkelte husstander har bidratt 

med et høyere beløp, hvor hvert bidrag på kr 1000 gir en stemme på årsmøtet. Andre har 

bidratt med lavere beløp, som støtte til laget, men som ikke gir medlemskap og stemmerett 

på årsmøtet. Innbetalingen for 2021 (per 2. februar) er kr 78 788  

ESLL og Gausdal kommune har inngått en partnerskapsavtale for årene 2021 til 2023, der 

ESLL får økt sitt tilskutt fra 40 000 til 55 000 per år. Dette tilskuddet skal brukes til å: 

videreutvikle et godt friluftstilbud til eiere/brukere av fritidsboliger, besøkende på 

reiselivsbedrifter og fastboende. Tiltak som kan gjennomføres i medhold av avtala er 

oppkjøring av skiløyper, rydding av tur- og sykkelstier, bygging av klopper, samt 

merking og informasjonstiltak og andre fellestiltak i tilknytning til dette. 

Utbetaling forutsetter godkjent regnskap og årsrapport, samt en samlet rapportering for 

perioden innen 15. september 2023, dersom laget ønsker å inngå avtalefor en ny periode. 

 

Vi regner med at støtten fra Sør-Fron kommune på 10 000 årlig, til løypekjøring videreføres.  

 

Se for øvrig forslag til budsjett for 2021, som skal legges fram til behandling på årsmøtet i 

påsken 2021. 

Planer 2021 

Videre planer 

- Vedlikehold av merking/varding der dette trengs og ny maling der merkingen har 
behov for oppfrisking. 

- Vollhaugråket ryddes ferdig. 
- Generell kvisting og rydding av diverse andre løyper og stier ved behov. 
- Flere stolper og skilt vil bli bestilt, avhengig av hvordan eksisterende skilter fungerer 

og eventuelle nye punkter. 
- Få inn flere stifaddere til hjelp i arbeidet med stier og løyper, og utvikle en god 

oversikt over disse – med deffinerte oppgaver  
- Flerbruks- turvei fra Vassenden til Slangen vil bli fulgt opp i samarbeid med Langsua 

nasjonalparkstyre og Sør-Fron kommune.  

- Vi vil delta aktivt i Langsua nasjonalparkstyres arbeid med videre utvikling av 

Verksodden som nytt startpunkt for nasjonalparken. 

- Vi vil arbeide for å øke antallet medlemmer i laget. 

- Om snøforholdene og koronasituasjonen tillater, blir det påskeskirenn i 2021. 

- Styret i ESLL vil ta initiativ til et møte med styrene i aktuelle hytteforeninger for en 

bedre koordinering av arbeide og bidrag til  



Avhengig av hvordan koronasituasjonen er til sommeren, kan det være aktuelt å invitere til 

åpne dugnader for å gjennomføre deler av arbeidet. Hvor mye vi får gjennomført, avhenger 

blant annet av hvor mange som blir med på dugnader. Eventuelle dugnader vil bli kunngjort 

på vår nettside og på Facebook. 

 

Styret i Espedalen sti- og løypelag: 

 

Dato  

 

 

 

Rolf Hustvedt (leder) 

 

 

 

 

Ivar Helleberg      Einar Kavli       Sunniva Kråbøl    

 

 

 

 

Tore Strand       Øivind Schultz     Jana Weidemann    
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