
 

 

ÅRSBERETNING FOR VENABYGDSFJELLET VEL FOR PERIODEN 14.07.21 TIL 12.07.22. 

Styrets arbeid: 

Det er i perioden avholdt 3 styremøter, i tillegg møtes styret fast i forbindelse med årsmøte. 

En del saker er behandlet på mail / telefon, og senere bekreftet i påfølgende styremøter. 

Styrets sammensetning etter årsmøte 14.08.21: 

Funksjon: Navn: Funksjonsperiode 

Leder: Bernt Prøsch 2021 – 2023 

Nestleder: Jon Arne Beger 2020 – 2022 

Kasserer: Dag Finn Erlandsen 2020 – 2022 

Sekretær: Bjørn Ottar Torp 2021 – 2023 

Styremedlem: Gerd Berit Lie 2021 – 2023 

Styremedlem: Betzy Følling 2020 – 2022 

Venabygd grunneierlag: 
(Uten stemmerett) 

Håvard Linækkeren 
Asgeir Haugstad (vara) 

 

Andre verv:   

Revisor: Anita Steira 2021 – 2022 

Valgkomite: Tom Torkehagen 2021 – 2023 

Valgkomite: Fred Nilsen 2020 – 2022 

 

Arbeidsoppgaver og saker til behandling i styret: 

Økonomi: 

Foreningen har god økonomi. Overskudd driftsåret 2021/2022 er kr 90.624, men dette skyldes at noen utgifter er 

forskjøvet til neste regnskapsår. Det vises til regnskap. 

Medlemsstatus / hyttetilsyn: 

Foreningen har juli 2022 438 medlemmer. 75 har hyttetilsyn fra Røde kors. 

 

Vellets hjemmeside: 

Vellets har egen hjemmeside, www.venabygdsfjellet.no. Takk til Tore Bjørndalen som legger ut informasjon fra 

styret, og vedlikeholder siden. 

På hjemmesiden er det lenke til Webkamera på Trabelia (husk å trykke oppdater), og det er også lenke til andre 

aktører og samarbeidspartnere på Venabygdsfjellet. Vellet har på hjemmesiden lagt ut informasjon om saker styret 

jobber med, og i tillegg videreformidles annen informasjon som er aktuell for medlemmene. 

Alle kan se sin medlemsstatus ved å logge seg på fra Vellets hjemmeside, knapp på venstre side, pålogging med 

mailadresse. 

Stolpejakt:  
Stolpejakten gjennomføres i regi av vellet. Følgende er sakset fra Facebookgruppa til Stolpejakten, 2021 sesongen: 
 
Da er årets sesong av Stolpejakt på Venabygdsfjellet over. Og for en sesong det ble. Helt utrolige tall: 4451 unike 
stolpejegere fra nesten 90 kommuner, registrerte tilsammen 46530 stolper, noen som er tidenes rekord og det 
åttende året på rad med økende popularitet og deltagelse. 
Og kanskje det mest utrolige er at det er registrert stolper hver eneste dag siden åpningen lørdag 19/6. Riktignok 
bare 2 stolper på den dårligste dagen, men «lell da..» 
 
 

http://www.venabygdsfjellet.no/


Blant deltakerne ble det trukket ut personer som fikk førstehjelpspakker som kunne hentes ut hos Sport1 i Ringebu. 
En stor takk til Tom Torkehagen som har organisert Stolpejakten på vegne av Venabygdsfjellet vel. 
Ringebu-Fåvang Skiklubb har plassert ut stolper mot en godtgjørelse. 
 
 
For 2022 sesongen av Stolpejakta har vi fått med 
sponsorer fra næringslivet i Ringebu og på 
Venabygdsfjellet. 
Totalt et bidrag på kr 54.000. Vi takker for støtten. 
 
 

Vedlikehold i stinettet 

Dette året fikk vi ikke tillatelse fra fjellstyret til 

å kjøre ut materialer til prosjekter vinterstid 

med snøskuter.  Dette har gjort noen 

prosjekter vanskeligere å gjennomføre. 

Bildene er av ny klopp over Mya fra Bølbekken, 

og en enda mer komplisert klopp i Døramot. 

Dette som eksempler på to gjennomførte 

prosjekter sommeren 2022. 

 

 

 

 

 

 

Vellet er avhengig av tips fra turgåere for å avdekke 

behov. Dokumenter gjerne med bilder og GPS-posisjon. 

Det vil ofte være behov for å forberede jobben med 

utkjøring av materialer på vinteren.  

 

 

VTSA   -   Venabygdsfjellet Turskiløyper:  

Lite snø vinteren 2022, til tross for det synes styret at de som kjører skiløypene fikk til gode løyper, fra romjula til 

påske. 

Styret ønsker å ha en aktiv rolle overfor VTSA. Vellet har andel i VTSA, og har etter søknad, støttet VTSA økonomisk 

til spesifisert tiltak rundt sommervedlikehold de siste årene. 

Etter søknad er vellet tildelt økonomisk støtte fra Ringebu 

kommune på kr 90.000 til spesifiserte tiltak med 

sommervedlikehold i løypenettet. Prosjektene gjennomføres i regi 

av vellet, nedlagt rør i forbindelse med kryssing av Freskevegen er 

eksempel på arbeid utført denne sommeren. 

Andre eksempel er arbeid i traseen mellom Slæen og Lauvåsen, og 

det er kjørt beitpusser i deler av løypenettet.  

 

Vellet var representert på digitalt årsmøte avholdt i mars 2022.  



Tur-/sykkelsti: 

Årsmøtet i august 2020 vedtok å bevilge kr 200.000 av sparekapital til et prosjekt med å oppruste tur- og 

sykkelsti langs et definert område av Fylkesvei 27. 

Styret valgte å kjøre en ryddig linje i forhold til at alle nødvendige tillatelser skulle være på plass, og sikkerhet 

rundt finansieringen. Kommunal behandling tok sin tid, men sent i august 2021 fikk vi en grundig og positiv 

tilbakemelding fra Ringebu kommune, og vi kunne da søke om økonomiske midler til prosjektet.  

Vi ble innvilget støtte med kr 100.000 fra Ringebu kommune, og kr 90.000 fra Sparebank1 Gudbrandsdal. 

Juli 2022 ble arbeidet igangsatt og ferdigstilt på strekningen litt nedenfor Nedre Langbakken, og ned til der 

vegen inn til hyttefeltet Nedre Lundtjønn går inn. Vår anbefaling er at folk går og sykler gjennom hyttefeltet, 

finner skiløypa, og krysser Freska over klopp, i stedet for å gå/sykle i fylkesveien. 

 

Parallelt med dette er det utført arbeid med å legge til rette for en sykkelrunde på Venabygdsfjellet. 

Runden går i prinsipp rundt Trabelifjellet i sør, og videre forbi Venabu og inn til Spidsbergseter i nord. 

Følger Flaksjølivegen tilbake til KIWI/Lundes.  Runden har blitt merket med skilt, og det er laget et enkelt kart som 

viser ruta. Offisiell åpning av runden er planlagt til 31/7-2022.  

 

Fiskekultivering: 

Ut fra anbefalinger i rapport fra Høyskolen Innlandet, Evenstad, 

«Forvaltningsplan for 12 vann», utført for vellet og Venabygd 

Grunneierlag i 2019, pågår det fortsatt kultiveringsarbeid i 

Buvatnet og Fresketjønnet. 

Det settes blant annet ut ørekyteruser som jevnlig tømmes.  

I sommer er det også utført noe maskinelt arbeid. Bekk mellom 

Nordre Fiskeløysa og innosen til Buvatnet er åpnet, og det er 

rensket opp i utosen til Øvre Lundetjønnet. 

Bekk mellom Nordre og Søndre Fiskeløysa er åpnet, etter nesten 

å ha grodd igjen. 

 

I løpet av sensommeren vil det bli utsatt fisk i noen vann. 

 

Prosjektet har vært, og fortsetter, i et samarbeid mellom 

Venabygdsfjellet vel og Venabygd Grunneierlag. 

Gjelder både praktisk gjennomføring og finansiering. 

 

  



Turkart: 
Nytt turkart kom på plass sommeren 2021. Medlemmer får ett 
eksemplar av turkartet. De som ikke har fått turkart ennå kan 
fortsatt hente det på Trabelia Camping. 
Kartet er også til salgs på KIWI Lundes, Venabu, Spidsbergseter, 
Trabelia Camping, samt på Sport 1 og Norli (bokhandel) i 
Ringebu. Kartet ble trykket i 1000 eksemplarer, og salget har 
vært godt. Pr mai 2022 har vi igjen 300 kart. Det jobbes derfor 
med en revidert utgave. Noen feil er oppdaget, først og fremst 
går dette på skrivefeil på stedsnavn.   

 

 

 

 

Samarbeid med turistbedriftene: 

I forbindelse med styremøte september 2021 inviterte vi turistbedriftene til å møte oss for en prat.  

Venabu fjellhotell møtte opp på dette møtet. Venabu hadde mange innspill å komme med, spesielt i forhold til 

sommerstier, i forbindelse med at de arrangerer en del turer, og får mange tilbakemeldinger fra besøkende. 

Skilting er viktig tiltak for gjestene på Venabu, ikke alle er like lokalkjente som hytteeiere. 

Turistbedriftene er en viktig samarbeidspartner for oss i forbindelse med salg av turkart og Stolpejakt kart. 

Vi benytter anledningen til å takke for dette. 

 

Venabygd grunneierlag: 

Venabygd grunneierlag er fast representert i styret i vellet, uten stemmerett. Orienterer om saker fra laget, og vi 

har felles interesser på mange områder. Dette året har vi fortsatt samarbeid om prosjekt Fiskekultivering.  

Leder i vellet deltok på årsmøte i grunneierlaget for å orientere om dette prosjektet. 

Hytteforum: 

Ringebu kommune arrangert hytteforum høsten 2021, og leder har hatt mange uformelle samtaler med 

kommunens ledelse siste året om aktuelle saker. Først og fremst med næringssjefen. Vi synes samarbeidet med 

Ringebu kommune fungerer godt. 

Fartsgrense på fylkesveien: 

Styret har rettet en henvendelse Innlandet fylkeskommune i forhold til fartsgrensen på fylkesveien. Vår 

henvendelse ble blant annet dokumentert med antall avkjørsler på strekningen fra Trabeli og inn til avkjøring 

Spidsbergseter. Vi fikk svar fra veimyndigheten, men dessverre ingen åpning for å redusere fartsgrensen. 

Vi søkte også Innlandet fylkeskommune om økonomisk støtte til bygging / oppgradering av tursti langs fylkesveien, 

dette som et trafikksikkerhetstiltak. Fylkeskommunen hadde ingen midler å avse til slike tiltak.  

Grasrotandelen: 

Vellet er registrert som grasrotmottager. Pr 11.juli 2022 har 108 spillere valgt vellet som sin mottager, og så langt i 

2022 har det frambrakt kr 47.004 til vellet.  For beløp i regnskapsåret vises det til regnskap. 

Hjertestartere 

Vellet har 2 hjertestartere. Disse er plassert ut på Trabelia camping og KIWI/Lundes. 

Hjertestarterne er vedlikeholdt og oppgradert i løpet av året. 

I tillegg er det hjertestartere på Spidsbergseter, Venabu og Venastul. Se vellets hjemmeside.  

 

Venabygdsfjellet 12.juli 2022   Styret v/Bjørn Ottar Torp, sekretær.  


