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Et Prosjekt levert av Venabygdsfjellet Vel
Etablering av prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet ble vedtatt 16. februar 2013 i Venabygdsfjellet

Vel. Prosjektets varighet skulle være 2-4 år og bli ledet av Harald Larsen.

Prosjektets formål har vært å oppgradere og videreutvikle eksisterende tur- ski- og sykkelstier på

Venabygdsfjellet, med tilhørende skilt, kart og informasjon for å sikre gode naturopplevelser for hele

familien når de besøker Venabygdsfjellet.

Definerte delprosjekter:
En kort samtale ble gjennomført med de fleste aktører på fjellet, som viste stor interesse for

prosjektet, og basert på tilbakemelding fra disse ble det definert 14 delprosjekter som nå er

ferdigstilt eller videreført til andre aktører på Venabygdsfjellet. Det har blitt jobbet aktivt for å sikre

finansiering av de individuelle delprosjekter med bidrag fra Ringebu Kommune, Region Midt-

Gudbrandsdal, Oppland Fylkeskommune, Gjensidige stiftelsen og velforeninger.

Prosjektledelse

Destinasjon Venabygdsfjellet har blitt ledet av Venabygdsfjellet Vel som prosjektets eier, med Harald

Larsen som utøvende prosjektleder.
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Definerte prosjekter for Destinasjon Venabygdsfjellet

DP1 - Etablere ny website for destinasjon Venabygdsfjellet

Prosjektet ble finansiert og levert av Venabygdsfjellet Vel

DP2 - Nye turkart for sommeraktiviteter, med tilhørende brosjyrer

Prosjektet ble finansiert og ferdig levert av Venabygdsfjellet Vel

DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

Prosjektet ble fullfinansiert av Oppland Fylkeskommune/Gjensidigestiftelsen

Innvilget kr 200.000,- i 2013, og med kr 150.000,- i 2014.

DP4 -Utbedre eksisterende ski og turstier

Forprosjekt er så langt finansiert av Ringebu kommune

Innvilget kr 100.000,- i 2014, og med kr 200.000,- i 2014, og med kr 200.000,- for 2016.

Venabygdsfjellet Vel innvilget kr 100.000,- for 2016, og VTSA har innvilget kr 40.000,- for 2016.

DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

Prosjektet ble fullfinansiert av Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal og Oppland Fylkeskommune

Innvilget kr 200.00,- i 2013 – og med kr 210.000,- i 2014

DP6 - Etablere nye sykkelstier

Skilting er finansiert av Oppland Fylkeskommune under DP3, og levert av Venabygdsfjellet Vel

Troll Sykkel mellom Kvamsfjellet og Venabygdsfjellet, leveres av Oppland Fylkeskommune 2016.

DP7 - Etablere utsiktspunkt på toppen av Langbakken fv27

Prosjektet er ikke gjennomført

DP8 – 10 Rastebord er utplassert, Gapahuker og grillplasser?

Prosjektet er finansiert og levert av Venabygdsfjellet Vel

DP9 – Stolpejakta på Venabygdsfjellet med Toppturer

Prosjektet er finansiert av Oppland Fylkeskommune (kr 50.000,- i 2014) og Venabygdsfjellet Vel.

Prosjektledere har vært Tom Torkehagen og Torstein Steine.

DP10 - Fiskemuligheter på Venabygdsfjellet

Prosjektet er ikke gjennomført

DP11 – Villreinen

Prosjektet er ikke gjennomført

DP12 - Vurdere opplegg for rullestolbrukere.

Prosjektet er ikke gjennomført

DP13 – Venabygdsfjellet rundt – Aktivitet sommer og vinter

Prosjektet er ikke gjennomført

DP14 – Kulturaktiviteter på Venabygdsfjellet

Prosjektet er ikke gjennomført
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Prosjektets eier har vært Venabygdsfjellet Vel, med Harald Larsen som prosjektleder.

Prosjektleder har vært ansvarlig for å sikre finansiering og gjennomføre de enkelte delprosjekt.

Rådgivningsgruppe:
Lars Tvete – Venabu Fjellhotel
Kari Aase Lunde – Lundes Turisthandel

Prosjekteier:

Venabygdsfjellet Vel

Referansegruppe:
Ringebu Kommune

Regionrådet Midt-Gudbrandsdal
Oppland Fylkeskommune
Fjellstyre
Ringebu Reiseliv
DNT
Lillehammer Turist

Prosjektleder:

Harald Larsen

DP1 – Etablere ny Website for Destinasjon Venabygdsfjellet

DP2 – Nye turkart for sommeraktiviteter og brosjyrer

Arbeidsgruppe DP1:
Lars Tvete – Venabu Fjellhotel
Kari Aase Lunde – Lundes Turisthandel
Anders Fretheim – Jønnhalt Gjesteseter

Arbeidsgruppe DP2:
Lars Tvete – Venabu Fjellhotel
Kari Aase Lunde – Lundes Turisthandel

DP3 – Produsere og sette opp nye skilt for tur- og sykkelstier Arbeidsgruppe DP3:
Lars Tvete – Venabu Fjellhotel
Arne Furre – Venastul
Ola Isum – Barnåla Hyttegrend
Håvard Linækeren – Venabygd Grunneierlag
Wencke Lia Spidsberg – Spidsbergseter Hotell

DP4 – Utbedre eksisterende turstier Arbeidsgruppe DP4:
Lars Tvete – Venabu Fjellhotel
Lars Lundbakken – Trabelia Hytter & Camping
Ola Isum – Barnåla Hyttegrend
Harald Ulrik Sverdrup – Venabygdsfjellet Vel
Håvar Linnækeren – Venabygd Grunneierlag

DP5– Nye infoskilt for Venabygdsfjellet Arbeidsgruppe DP5:
Lars Lundbakken – Trabelia Hytter & Camping
Lars Tvete – Venabu Fjellhotell
Håvar Linnækeren – Venabygd Grunneierlag
Kari Aase Lunde – Lundes Turisthandel
Wencke Lia Spidsberg – Spidsbergseter Hotell

DP6– Definere og utvikle nye sykkelstier Arbeidsgruppe DP6:
Arne Furre – Venastul
Lars Lundbakken – Trabelia Hytter & Camping
Ola Isum – Barnåla Hyttegrend
Harald Ulrik Sverdrup – Venabygdsfjellet Vel
Håvar Linnækeren – Venabygd Grunneierlag
Wencke Lia Spidsberg – Spidsbergseter Hotell



DP1 - Etablere ny website for Destinasjon Venabygdsfjellet





DP2 - Nye turkart for sommeraktiviteter, med tilhørende brosjyrer







DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

FASE 1





Regnskap - Gradering og merking av turløyper 2013

Innvilget Beløp Kr 200.00,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 150.000,- den 8.8.2013

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune 150 000,00

25% utbetaling av restbeløp etter godkjent sluttrapport 50 000,00

Totale inntekter i løpet av året 200 000

Kostnader

Utarbeidelse av skilt for Venabygdsfjellet - Faktura 001266-eMap a.s (9 625,00)

Utarbeidelse av turtavler Venabygdsfjellet - Faktura 001278-eMap a.s (25 625,00)

Utarbeidelse av turkart for Venabygdsfjellet - Faktura 001279-eMap a.s (14 562,50)

Produksjon Veivisningsskilt - Faktura-6264 - Mammut Reklame a.s (14 950,00)

Produksjon av kart - Faktura-6261 - Mammut Reklame a.s (8 000,00)

7 stk infotavler med gresstak for turløyper Faktura 80-Barnåla (92 226,13)

14 stk fundament støpt med armering og flatjern - Faktura 82-Barnåla (28 450,00)

Grunnarbeide for fundamentering - Faktura 304 Juozas Rimkus (7 000,00)

Totale kostnader i løpet av året (200 439)

Resultat pr 30.11.2013 (439)
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Sluttrapport for 2013 – Fase 1  
Sak 518/13 Gradering og merking av 
Turløyper på Venabygdsfjellet 
Søker: Venabygdsfjellet Vel 

 

 

Foto: Venabu Fjellhotell 
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Sluttrapport for Sak 518/13 

Merking og gradering av turløyper på Venabygdsfjellet 

Om Venabygdfjellets Vel 
Venabygdfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og 
grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune. 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et 
målbevisst vern om fjellets natur og miljø. 

Venabygdfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon. 

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no  

 

Merking og gradering av turløyper på Venabygdsfjellet 
Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra 
Næringsforum i Ringebu kommune. 

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon 
Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.  

 

Sluttrapport for utført arbeide i 2013 
For å får gjennomført merking og gradering av turløyper sommer og vinter på Venabygdsfjellet i en 
strukturert og fornuftig rekkefølge, ble det tidlig besluttet å dele dette arbeide opp i flere 
arbeidsoppgaver som er beskrevet nedenfor: 

· Lage nye turkart med inntegnede turstier og beskrivelse av disse for Venabygdsfjellet.  
· Produsere og sette opp turtavler med turbeskrivelser og kart over de 16 definerte turstiene 
· Produsere toppskilt for 74 stolper i skiløypene for Venabygdsfjellet. 
· Produsere kart med 154 km skiløyper på Venabygdsfjellet 
· Sette opp en felles webside for Venabygdsfjellet www.venabygdsfjellet.com  

Det har vært stor aktivitet på Venabygdsfjellet i sommer, som har resultert i at nye turkart med 
beskrivelse og markering av 16 definerte turer ble produsert. I tillegg ble det produsert 7 flotte tavler 
med tak for gress, som så ble godt fundamentert for været på fjellet og satt opp hos alle 
turistbedriftene, og på viktige startpunkter på Venabygdsfjellet.  

Nye skilt i størrelse 150x110 cm ble designet og produsert og montert på de nye turtavlene. Disse 
skiltene beskriver de 16 turene som nå er angitt i kartene, og markert på skilttavla med store tall og 

http://www.venabygdsfjellet.no/
http://www.venabygdsfjellet.com/
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forskjellige farger, slik at det skulle bli enkelt for brukerne å se hvor de sto og hvilke turer som var 
tilgjengelige på Venabygdsfjellet. 

Skiløypene på Venabygdsfjellet utgjør 154 km med godt preparerte løyper, men som har hatt dårlig 
merking. 74 toppskilt ble derfor produsert og satt på toppen av alle stolpene i løypekryssene. I tillegg 
ble så nye kart over alle skiløypene på Venabygdsfjellet med navn på alle toppskilt markert på kartet 
produsert. Dette vil gjøre det enkelere for alle brukere å følge kartet og navnene på alle løypekryss 
de går etter eller kommer til. 

Det ble også tidlig besluttet at det var viktig å få markedsført tur og naturopplevelser sommer og 
vinter på Venabygdsfjellet, så en egen webside for Venabygdsfjellet ble satt opp og er nå i drift. 
www.venabygdsfjellet.com, og denne heter nå Visit Venabygdsfjellet. 

Fra ivrige turgåere på Venabygdsfjellet, har vi mottatt mye informasjon om at det i sommer har vært 
mange turgåere innover fjellet, mer enn man kan huske fra tidligere år. Vi i Destinasjon 
Venabygdsfjellet, tar gjerne på oss en del av dette ansvaret. 

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor kommet meget godt til nytte, og har sikret 
en rask gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet både i 
sommer og kommende vinter. 

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 1, og er klare til oppstart og gjennomføring av 
fase 2 i 2014, forutsatt at sluttfinansiering også faller på plass gjennom Oppland Fylkeskommune og 
Gjensidigestiftelsen. 

Fase 2 vil innebære oppsett av flere tavler og markering av alle 16 turstier som er inntegnet på tavler 
og markert på de nye turkartene som ble produsert i 2013. 

 

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2013. 

  

http://www.venabygdsfjellet.com/
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Oversikt over arbeidet som er utført i 2013. 
 

 

Vår nye hjemmeside for Venabygdsfjellet finner du her www.venabygdsfjellet.com  

http://www.venabygdsfjellet.com/
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Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og beskrivelser. 
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Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene. 

 

 

Eksempel på skilt til skiløypene produsert i 2013 

Eksempel på nye turkart sommer finnes her: 
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf  

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her: 
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf  

TAKK FOR FINANSIERING for 2013, og vi ser frem til fullføring i 2014 

Prosjektleder: 

Harald Larsen 
Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel 
Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com 

http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf


DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

FASE 2





Regnskap - Skilting av turløyper 2014

Innvilget Beløp Kr 150.000,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 112.500,- den 10.06.2014

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune 112 500,00

25% utbetaling av restbeløp 37 500,00

Totale inntekter i løpet av året 150 000

Kostnader

Merkehåndboka, tape, kopipapir, verktøy, tusj (543,00)

Stolper for skilting (1 540,00)

Bompenger (100,00)

Stolper og skruer (1 431,00)

Port/Frakt (150,00)

Avstandsmåling Turstier - eMap (3 437,50)

Avstandsmåling Sykkelstier - eMap (3 437,50)

Stolpe til skilt - Byggern (283,50)

Trykk på 153 stk Tur og sykkelskilt - Mammut reklame (23 050,00)

Skruer til skilt - XL-bygg (150,00)

Verktøy, håndsag, tresaks, bitsett - XL-bygg (1 139,00)

Trykk 31 stk Sykkelskilt og 49 stk skilt med kart for skiløyper (24 400,00)

Trykk 119 skilt - Mammut reklame (23 800,00)

Montering av Turtavler - Barnåla (31 085,00)

Trykk av 50 skilt - Mammut reklame (12 500,00)

Trykk av skilt og kart - Mammut reklame (10 500,00)

Trykk av 65 skilt - Mammut reklame (13 000,00)

Totale kostnader i løpet av året (150 547)

Resultat (547)

Underskuddet dekkes ved utbetaling av restbeløpet på 25% av det totale beløp for innvilget finansiering.

Bes utbetalt på konto for Venabygdsfjelle Vel: kto 15033681795
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Sluttrapport for 2015 – Fase 2

Sak 196/14 Skilting og merking av

Turløyper på Venabygdsfjellet

Søker: Venabygdsfjellet Vel

Foto: Venabu Fjellhotell
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Sluttrapport for Sak 196/14

Skilting og merking av turløyper på Venabygdsfjellet

Om Venabygdfjellets Vel

Venabygdfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og

grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et

målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Venabygdfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon.

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no

Skilting og merking av turløyper på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra

Næringsforum i Ringebu kommune.

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon

Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.

Sluttrapport for utført arbeide i 2015

For å får gjennomført merking og gradering av turløyper sommer og vinter på Venabygdsfjellet i en

strukturert og fornuftig rekkefølge, ble det tidlig besluttet å dele dette arbeide opp i flere

arbeidsoppgaver som er beskrevet nedenfor:

• Lage nye turkart med inntegnede turstier og beskrivelse av disse for Venabygdsfjellet.

• Produsere og sette opp turtavler med turbeskrivelser og kart over de 16 definerte turstiene

• Produsere toppskilt for 74 stolper i skiløypene for Venabygdsfjellet.

• Produsere kart med 154 km skiløyper på Venabygdsfjellet

• Sette opp en felles webside for Venabygdsfjellet www.venabygdsfjellet.com

Det har vært stor aktivitet på Venabygdsfjellet i sommer, som har resultert i stort salg av nye turkart

med beskrivelse og markering av 16 definerte turer som ble definert og produsert i 2013. I tillegg ble

det produsert 23 flotte tavler med tak for gress, som så har blitt godt fundamentert for været på

fjellet og satt opp hos alle turistbedriftene, og på viktige startpunkter på Venabygdsfjellet.

Nye skilt i størrelse 150x110 cm ble designet og produsert og montert på de nye turtavlene. Disse

skiltene beskriver de 16 turene som nå er angitt i kartene, og markert på skilttavla med store tall og

forskjellige farger, slik at det skulle bli enkelt for brukerne å se hvor de sto og hvilke turer som var

http://www.venabygdsfjellet.no/
http://www.venabygdsfjellet.com/
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tilgjengelige på Venabygdsfjellet. I tillegg er det produsert 14 stk Kulturhistoriske skilt i størrelse

120X170 cm hos hver turistbedrift, samt som velkomstskilt på begge sider av Venabygdsfjellet langs

fv27.

Skiløypene på Venabygdsfjellet utgjør 154 km med godt preparerte løyper, men som har hatt dårlig

merking. 74 toppskilt ble derfor produsert og satt på toppen av alle stolpene i løypekryssene. I tillegg

ble så nye kart over alle skiløypene på Venabygdsfjellet med navn på alle toppskilt markert på kartet

produsert. Dette vil gjøre det enklere for alle brukere å følge kartet og navnene på alle løypekryss de

går etter eller kommer til.

Til sammen har vi produsert og satt opp:

 285 skilt for våre skiløyper

 50 kart plassert på hver stolpe i skiløypene

 160 skilt for turstier sommer

 70 skilt for sykkeltraseer er satt opp

 I tillegg har vi satt opp 10 tavler med kart og beskrivelse av alle turstier

 14 tavler med beskrivelse av utviklingen for alle turistbedrifter, dyreliv og

viktig kulturhistorie for Venabygdsfjellet.

Det ble også tidlig besluttet at det var viktig å få markedsført tur- og naturopplevelser sommer og

vinter på Venabygdsfjellet, så en egen webside for Venabygdsfjellet ble satt opp og er nå i drift.

www.venabygdsfjellet.com, og denne heter nå Visit Venabygdsfjellet.

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor vært nødvendig, og har sikret en rask

gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet både i

sommer og kommende vinter.

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 2, og er stolte av å kunne informere om at

skiltprosjektet nå er ferdigstilt i dagens form på Venabygdsfjellet, takket være Oppland

Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2014.

http://www.venabygdsfjellet.com/
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Oversikt over arbeidet som er utført i 2014.

Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og kulturhistoriske

beskrivelser.
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Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene.
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Eksempel på skilt produsert i 2014/2015.
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Eksempel på nye turkart sommer finnes her:

http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her:

http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf

TAKK FOR FINANSIERING for 2014.

Prosjektleder:

Harald Larsen

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel

Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com

http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf


DP4 -Utbedre eksisterende ski- og turstier

FASE 1



 

 

  
 

STRATEGI OG UTVIKLING 

 

 
Venabygdsfjellet Vel 29.09.2015 
v/ leder Mathias Harang  
Gabelsgt. 48  
0262 OSLO  
 
      
      

 
Deres ref.:  Vår ref.:  14/907-13 119  Ark.: FE - 242 
 

FORHOLDET VENABYGDSFJELLET VEL OG DESTINASJON VENABYGDSFJELLET 
 
Vi erkjenner å ha mottatt deres e-post vedr. forholdet mellom Venabygdsfjellet Vel og Destinasjon 
Venabygdsfjellet datert 27.d.md. Vi tar innholdet og sakskomplekset til orientering, men ønsker 
ikke å involvere oss i saken da det som tas opp er å betrakte som privatrettslig eller organisasjons- 
internt. 
 
Vi ønsker imidlertid å klargjøre Ringebu kommunes forhold til Destinasjon Venabygdsfjellet og 
tilskudd som er gitt til utbedring av skiløypenettet på Venabygdsfjellet i 2013/14. Ringebu kommune 
var møtedeltager i møtet på Venabu Høyfjellshotell den 16.febr. 2013 sammen med bl.a. flere 
turistbedrifter. Her ble det inngått intensjonsavtale om at destinasjonsselskapet skulle etableres 
for å følge opp de prosjektene som var fremlagt. Harald Larsen ble på møtet oppfordret til å forestå 
prosjektledelsen. 
 
Destinasjon Venabygdsfjellet oversendte senere slik søknad om tilskudd (vedlegg 1.) til Ringebu 
kommune: 
«Destinasjon Venabygdfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, søker derfor om tilskudd til vedlikehold av 
løypetraseer på Venabygdsfjellet for 2014, pålydende kr. 100.000,-.» Denne søknaden ble behandla av 
Ringebu formannskap som sak F-sak-062/14 i møte den 05.06.2014 (vedlegg 2.) med slikt vedtak: 
       1) Ringebu kommune støtter prosjekt «Destinasjon Venabygdsfjellet» i regi av Venabygdsfjellet Vel 
            med kr. 100.000. 
       2) Tilskuddet bevilges fra kommunalt næringsfond. 
       3) Forutsetningene for at tilskuddet skal kunne avregnes i sin helhet er: 

- at det fremlegges sluttrapport og regnskap over det arbeidet som er utført. 
- at prosjektet avsluttes, og anmodning om utbetaling foreligger innen 1.august 2015. 

 
Regnskap med dokumenterte bilag samlet på kr. 100.192,- ble mottatt, (vedlegg 3.) og tilskudd  
på kr. 100.000 ble anvist til oppgitt konto 1503.36.81795 den 20. nov.2014 (vedlegg 4.) 
 
Saksbehandler: Willy Heimstad, tlf. 61 28 30 92  
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Willy Heimstad 
seniorrådgiver 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 





Sluttrapport for F-062/14, Utbedring av løypetraséer på Venabygdsfjellet 
Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, har i år med stor innsat av lokale 
velforeninger og tilhørende ildsjeler, gjennomført stort vedlikehold av løypenettet på 
Venabygdsfjellet. 

Våre flotte skiløyper trenger en stor oppgradering på grunn av manglende vedlikehold i flere år, så 
dette arbeidet vil pågå i noen år fremover. Dette for at det skal bli mulig å legge skispor så fort 
snøen kommer, og for å sikre at prepareringsmaskiner kommer raskt frem i løypene, da det i 
store områder nå var i ferd med å gro igjen. 

Tidlig-løyper og gode traseer vil øke bruk av våre fritidseiendommer og lokke flere turister opp på 
Venabygdsfjellet, som igjen vil øke inntekter til turistbedriftene på Venabygdsfjellet, og lokale 
bedrifter i Ringebu kommune.  

 

Arbeider utført sommeren 2014, basert på tilskudd fra Ringebu kommune 

I tillegg til kutting av busker og trær for å justere bredden på gjeldende løypetraseer, til definert 
minste bredde på 6 meter, som de lokale velforeninger har jobbet med i sommer, kreves 
maskinell bearbeiding av grunn, og fresing av busker og kratt. Det er også et stort behov av å få 
på plass klopper, legge ned rør, fjerne og knuse steiner, og senere legge på masse for å få et 
jevnt dekke for sykling og skiløping i samme traseer. 

Det maskinelle, og materiell behov med tilhørende kostnader, er og blir avgjørende for fremdrift 
og ferdigstillelse av det arbeidet som nå har startet på Venabygdsfjellet.  

Det ble derfor raskt besluttet at midlene tildelt for arbeidet i 2014, burde brukes på klopping av 
løypenettet, og på flest steder hvor løypenettet krysser bekken Friska. I tillegg var det behov for 
tilhørende oppfylling av masse, og planering av denne på traseen inn og ut av kloppene. 

Bruk av store beltegående maskiner ble benyttet, og har også vist oss at dette blir viktig også i 
fremtiden for å sikre så skånsom behandling av eksisterende grunn som mulig. Dette er utstyr 
som må brukes på det videre arbeidet de neste årene. 

Vi har i 2014 fullført 3 klopper over Friska med oppfylling av grunnen på begge sider, slik at disse 
nå også kan benyttes som tur- og sykkeltraseer på sommerstid, i tillegg til tidlig bruk av 
prepareringsmaskiner så fort det 20 cm snø er på plass i løypenettet.  

Nedenfor vises de 2 kloppene som er ferdigstilt i 2014, med tildelte midler. Klopp 3 er finansiert 
av Venabygdsfjellet vel, og går over Friska ved bommen i starten av Flaksjølivegen. 

    
Kloppe 1 over Friska innenfor Frisketjønn stolpen ved Flaksjølivegen – Viktig også for tur- og 
sykkelsti mellom Flaksjølivegen og Trabelivegen i fremtiden. 2 rør er også lagt på plass under 
påkjøringstraseen, for å sikre gjennomstrømning av vann ved vårløysinga. Kloppene er bygget 
oppå jerndragere, tømmerstokker og platting i behandlet trevirke. 



 
Kloppe 2 over Friska i starten av Flaksjølivegen, som er viktig for tidlig løype mellom Granhaugen 
og Lundes Turisthandel 

 
 

Destinasjon Venabygdsfjellet takker Ringebu kommune for bidraget til utbedring av løypenettet 
sommeren 2014, og ser frem til et utvidet samarbeide de nærmeste årene. 

 

Med hilsen 

Harald Larsen 

Prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel 

Eksempel på krattknusing i 
løypenettet, som har blitt 
gjennomført i mange deler av 
løypenettet på Venabygdsfjellet i 
sommer. Dette reduserer behovet 
fra 60 cm til 20 cm snø før 
preparering av skispor kan starte. 

 



DP4 -Utbedre eksisterende ski- og turstier

FASE 2





Regnskap for Sak 027/15 – DP4 Utbedre eksisterende turstier

Innvilget beløp fra Utviklingsfond på Kr 100.000,- og Kr 100000 fra Næringsfond

Bes overført til konto 1503.36.81795

Inntekter

100% Sluttoppgjør fra Utviklingsfond og Næringsfond 200 000,00

Totale inntekter i løpet av 2015 200 000

Kostnader

Bygging av 2 klopper ved Stormyra - Line Tvete - Faktura 120 (8 800,00)

Materialer til bygging av 2 klopper Stormyra - Gausdal - Faktura 2850824 (19 701,61)

Nedlegging av rør, utbedring av skiløyper, steinknusing - Rondane Entreprenør -faktura 322 (123 333,75)

Utbedringav Trimløypa med gravemaskin - Rondane Entreprenør - faktura 327 (25 000,00)

Bygging av bred kloppe ved Nedre Lundtjønn og tilkjøring av masse - Barnåla - faktura 135 (23 100,00)

Administrering med kontroll av utført arbeide 2015 - 34 timer a kr 300,- (7 200,00)

Totale kostnader i løpet av 2015 (207 135)

Resultat for DP4 – Utbedre eksisterende turstier 2015 (7 135)



Sluttrapport for Utv.Saksnr. 027/15
DP4 - Utbedring av løypetraséer på Venabygdsfjellet 2015

Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, har også i år med stor innsat av lokale
velforeninger og tilhørende ildsjeler, gjennomført stort vedlikehold av løypenettet på
Venabygdsfjellet.

Våre flotte skiløyper trenger en stor oppgradering på grunn av manglende vedlikehold i flere år, så
dette arbeidet vil pågå i noen år fremover. Dette for at det skal bli mulig å legge skispor så fort
det kommer ca 25 cm snø, og for å sikre at prepareringsmaskiner kommer raskt frem i løypene,
da det i store områder nå var i ferd med å gro igjen.

Tidlig-løyper og gode traseer vil øke bruk av våre fritidseiendommer og lokke flere turister opp på
Venabygdsfjellet, som igjen vil øke inntekter til turistbedriftene på Venabygdsfjellet, og lokale
bedrifter i Ringebu kommune.

Ny trase som erstatning for Trabelivegen, har det vært stor fokus på i sommer. En lokal
dugnadsgjeng, med i alt 70 personer, har i sommer delt på rydding av ny trase slik at brøyting
kan starte på Trabelivegen så fort snøen faller. VTSA har nå etter befaring av hele traseen
godkjent og akseptert at Trabelivegne kan brøytes fra kommende vinter, og den nye traseen kan
prepareres så fort det faller 25-30 cm snø. Alt arbeide er utført på dugnad av hytteiere i
Trabelivegen.

Dugnadsgjengen tar en kort pause, og kan være stolte av ny opparbeidet løypetrase.

Arbeider utført sommeren 2015, basert på tilskudd fra Ringebu kommune

I tillegg til kutting av busker og trær for å justere bredden på gjeldende løypetraseer, til definert
minste bredde på 6 meter, kreves maskinell bearbeiding av grunn, og fresing av busker og kratt.
Det er også et stort behov av å få på plass klopper, legge ned rør, fjerne og knuse steiner, og
senere legge på masse for å få et jevnt dekke for sykling og skiløping i samme traseer.

Det maskinelle, og materiell behov med tilhørende kostnader, er og blir avgjørende for fremdrift
og ferdigstillelse av det arbeidet som nå har startet på Venabygdsfjellet.

Bruk av store beltegående maskiner blir benyttet, og har nå også bevist at dette blir viktig i
fremtiden for å sikre så skånsom behandling av eksisterende grunn som mulig. Dette er utstyr
som vil bli brukt på det videre arbeidet de neste årene.

Vi har i 2015 fullført 2 klopper over bekken mellom Stormyra og Buhaugvegen. I tillegg har vi lagt
ut en kloppe over Lundtjønnbekken, ved Nedre Lundtjønn, ett område som tidligere ikke kunne
prepareres før det kom 60 cm eller mer.

Hovedfokus i år har først og fremst vært utbedring av løypetraseen mellom Buvatnet og
Spidsbergseter, et område som i fjor ikke kunne prepareres før langt ut i januar, fordi det ikke
kom 60 cm snø. Kommende sesong kan vi nå kunne preparere denne delen av A-nettet så fort vi
får 25 cm snø.



I denne traseen har vi lagt ned flere store rør, fylt opp masse, og kjørt gjennom med steinknuser
for å få et så godt resultat som mulig. Vi regner med at traseen vil bli til en grønn barmarkstrase i
løpet av 2-3 år.

Fra Rondesenteret og oppover langs Langbakken til Friskevegen, har det vært noen små bekkefar
som til tider var vanskelig å forsere, Her har vi nå lagt ned rør og fylt over masse slik at disse blir
enklere å benytte både sommer og vinter.

Trimløypa ut fra Venabu Fjellhotell trenger også en større oppgradering. Dette arbeidet fikk vi så
vidt startet på i sommer, men er et av områdene vi kan få på plass i løpet av 2016 med ny
finansiering.

På løypekartet som ble levert som grunnlag for vår søknad om midler, er alle nødvendige traseer
og klopper tegnet inn. Vi har nå oppdatert dette kartet med grønn farge, som viser hvor og hva vi
i løpet av 2015 har utbedret av løypenettet på Venabygdsfjellet.

Nedenfor vises de 3 kloppene som er ferdigstilt i 2015, med tildelte midler.

Kloppe 1 og2 over bekken mellom Stormyra og Buhaugvegen.

Kloppe 3 over Lundtjønnbekken ved nedre Lundtjønn. Masse er senere kjørt på for å sikre god
oppkjøring på begge sider. Denne delen av traseen mellom Rondesenteret og Granhaugen, kan nå
kjøres mye tidligere kommende sesong.



Destinasjon Venabygdsfjellet takker igjen Ringebu kommune for bidrag til utbedring av
løypenettet sommeren 2015, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide de nærmeste årene.
Neste sommer vil også Venabygdsfjellet Vel og Turistbedriftene bidra med sine beløp for å få
gjennomført mest mulig av det gjenstående arbeide.

Med hilsen

Harald Larsen

Prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel



DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

FASE 1



Regnskap - Nye infoskilt Venabygdsfjellet 2013 - Regionrådet

Innvilget Beløp Kr 200.00,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 150.000,- den 24.9.2013 fra Regionrådet Midt-Gudbrandsdalen

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune 150 000,00

25% utbetaling av restbeløp 50 000,00

Totale inntekter i løpet av året 200 000

Kostnader

Forberedende arbeid for design og utvikling av infoskilt - Faktura 1018 (24 375,00)

7 stk infotavler med gresstak (92 226,13)

14 stk støpte fundamenter med flatjernfester (28 450,00)

Visuell profilering og design for Venabygdsfjellet (39 688,00)

Produksjon av infoskilt på Venabygdsfjellet (9 600,00)

2 stk Velkommenskilt (3 900,00)

Planlegging, gjennomførte møter, utarbeidelse av tekst, oppsett av skilt

på tavler og administrering er utført på dugnad 158 timer a 300,- (47 400,00)

Totale kostnader i løpet av året (245 639)

Resultat pr 20.12.2013 (45 639)
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Sluttrapport for 2013 – Fase 1   
Sak 34/13 Nye infoskilt og kulturskilt for 
Venabygdsfjellet 
Søker: Venabygdsfjellet Vel 
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Sluttrapport for Sak 34/13 – Fase 1 

DP5 – Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet 

Om Venabygdfjellets Vel 
Venabygdfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og 
grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune. 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et 
målbevisst vern om fjellets natur og miljø. 

Venabygdfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon. 

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no  

 

Destinasjon Venabygdsfjellet: – DP5 Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet 
Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra 
Næringsforum i Ringebu kommune. 

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon 
Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.  

 

Sluttrapport for utført arbeide i Fase 1 - 2013 
Venabygdsfjellet har i flere år vært preget av mangel på koordinert samarbeide om et felles mål til nytte 
for turistbedrifter, turister, camping- og hytteeiere. Det var derfor helt nødvendig å få samlet alle 
aktører og å utvikle en ny profil med logo for Venabygdsfjellet.  Dette kunne så brukes i design av skilt 
med viktig informasjon for turister og hytteeiere som benytter fjellet. 

Vi etablerte derfor en prosjektgruppe hvor deltagere fra alle tursitbedriftene, velforeningen og 
grunneierlaget ble invitert inn, noe som gjorde at vi fikk med 1 representant for hver turistbedrift 
(Wenche Lia Spidsberg fra Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell, Lars Tvete fra Venabu Fjellhotell, Kari Aase Lunde fra Lundes 
Tursithandel, Arne Furre fra Venastul Norges Bank, Lars Lundbakken fra Trabelia Hytter & Camping, Anders Fretheim for 
Jønnhalt Gjestegård, Håvard Linneker fra Venabygd Grunneierlag og Harald Larsen fra Venabygdsfjellet Vel (prosjektleder) 
deltok. 

Det hadde i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 blitt utviklet en del kulturhistorisk informasjon 
om setre, turistbedrifter, dyreliv og flora på Venabygdsfjellet, som vi ønsket å videreutvikle. Denne 
informasjonen var ikke lenger tilgjengelig eller leselig på skilt som sto ute i terrenget. 

Arbeidsgruppa bestemte tidlig at fjellet trengte utvikling av: 

· Ny logo for Venabygdsfjellet, med Muen som et viktig element. 

http://www.venabygdsfjellet.no/
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· Designe og produsere nye velkomstskilt, plassert på begge ender av Venabygdsfjellet ved FV27.  
· Kulturhistoriske skilt som beskriver turistbedriftenes historie, og som skal plasseres hos hver 

turistbedrift.  
· I tillegg ble det designet og produsert historisk skilt om Fjellkapellet og trafikken på Rondevegen 

over Venabygdsfjellet. 
· Ideen for flere skilt poppet stadig opp under prosjektarbeidet, men de som er beskrevet 

ovenfor ble det fokusert på i Fase 1, som nå er avsluttet. 

Det ble derfor produsert tavler med gresstak, og plass til skilt i størrelse 170x120 cm som ble montert på 
de nye tavlene. Disse skiltene beskriver kulturhistorie og utvikling av turistbedriftene. 

· Totalt 7 tavler med gresstak og sterk fundamentering er satt opp 

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor kommet meget godt til nytte, og har sikret en 
rask gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet, både i for 
kommende vinter, og årene fremover. 

Prosjektet har også klart å samle alle bedriftene i denne prosjektgruppe, hvor alle har bidratt med 
informasjon og ideer. Derfor har det dukket opp mange ideer om viktige verdier og historie på 
Venabygdsfjellet, som også ønskes på plass for at alle brukere av fjellet kan oppleve og motta 
kulturhistorie om og på Venabygdsfjellet. 

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 1, og er klare til oppstart og gjennomføring av Fase 
2 i 2014, forutsatt at sluttfinansiering også faller på plass gjennom Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdalen for Fase 2. 

Fase 2 vil innebære design, produksjon og oppsett av flere tavler i løpet av 2014. 

 

Bilder av tavler og skilt 

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2013. 
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Velkommen skilt plassert ved FV27 på toppen av Trabelia 
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Takk for besøket er montert på baksiden og ses når alle forlater Venabygdsfjellet. 

Begge disse skilt er også planlagt satt opp inne ved Muen, der Venabygdsfjellet starter hvis man kommer 
fra Enden 
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.      Muen som et element 

 Ny Logo for Venabygdsfjellet 

 

 

Websiden www.venabygdsfjellet.com 

 

 

  

http://www.venabygdsfjellet.com/


Vedleggsdokument 
 

Page 7 of 13 
 

Følgende kulturhistoriske skilt er designet og produsert: 

 

 

Skilt for Tavla ved Jønnhalt 
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Skilt for tavla ved Fjellkapellet på Venabygdsfjellet 
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Skilt for tavla ved Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell 
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Tavle ved Rondevegen Turisthandel 

 

Tavle for Lundes Turisthandel og Venabu Fjellhotell er under utvikling, men fullføres først i Fase 2 

I Fase 2 har vi planer om å utvikle flere kulturhistoriske skilt om Dyreliv, Flora, Historie om 
Venabygdsfjellets aktiviteter, og tavler med info om alle turistbedriftene på Venabygdsfjellet. 

 

Vi takker for finansieringen som har gjort dette løftet mulg for Venabygdsfjellet, og ser frem til et 
fortsatt godt samarbeide i Fase 2 og for nye prosjekter for og på Venabygdsfjellet. 

 

Med hilsen 

Harald Larsen 

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet 

Venabygdsfjellet Vel 
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Oversikt over annet arbeid som er utført i 2013, finansiert av Venabygdsfjellet Vel, og 
Oppland Fylkeskommune i samarbeide med Gjensidigestiftelsen (merking av turstier). 
 

 

Vår nye hjemmeside for Venabygdsfjellet finner du her www.venabygdsfjellet.com  

http://www.venabygdsfjellet.com/
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Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og beskrivelser. 
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Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene. 

 

 

Eksempel på skilt til skiløypene produsert i 2013 

Eksempel på nye turkart sommer finnes her: 
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf  

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her: 
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf  

TAKK FOR FINANSIERING for 2013, og vi ser frem til fullføring i 2014 

Prosjektleder: 

Harald Larsen 
Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel 
Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com 

http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf
http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf


DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

FASE 2





Regnskap - Infoskilt Venabygdsfjellet 2014

Innvilget Beløp Kr 210.000,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 157.000,- den 31.10.2014

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune (31.10.14) 157 500,00

25% utbetaling av restbeløp etter godkjenning av sluttrapport 52 500,00

Totale inntekter i løpet av året 210 000

Kostnader

Design av Infoskilt Dyreliv på Venabygdsfjellet - APlussDesign (16 750,00)

Design av Infoskilt Holtesetervegen og Venabu Fjellhotell - APlussDesign (26 438,00)

Innkjøp av illustrasjoner for infoskilt - APlussDesign (6 250,00)

Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame (8 000,00)

Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame (2 000,00)

Garmin GPS med kamera (5 499,00)

Infokamera for Venabygdsfjellet på Trabelifjellet - Timotei Data (10 062,50)

Montering av infokamera på Trabelifjellet (6 250,00)

Produksjon av fundamenter til infotavler (47 617,50)

Batteridrill for oppsett av infoskilt og turskilt (4 264,00)

Produksjon av Infotavler - Barnåla (70 500,00)

Graving og montering av fundamenter til tavler - Rondane Entreprenør (7 050,00)

Totale kostnader i løpet av året (210 681)

Resultat (681)



Vedleggsdokument 
 

Page 1 of 9 
 

 

Sluttrapport for 2014 – Fase 2   
Sak 1208/14 Nye infoskilt og kulturskilt 
for Venabygdsfjellet 
Søker: Venabygdsfjellet Vel 
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Sluttrapport for Sak 1208/14 – Fase 2 

DP5 – Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet 

Om Venabygdfjellets Vel 
Venabygdfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og 
grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune. 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et 
målbevisst vern om fjellets natur og miljø. 

Venabygdfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon. 

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no  

 

Destinasjon Venabygdsfjellet: –  

Fase 2 for DP5 - Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet 
Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra 
Næringsforum i Ringebu kommune. 

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon 
Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.  

Destinasjon Venabygdsfjellet har blitt en suksess takket være Finansiering fra Oppland 
Fylkeskommune/Gjensidige stiftelsen, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Venabygdsfjellet Vel. 

Prosjektet mottar masse positiv tilbakemelding, og aktivitetsnivået er stort, med fler og fler ildsjeler fra 
enkelt turistbedrifter og mange lokale velforeninger, som nå melder seg på banen. 

Det var derfor viktig at prosjektet også kunne sikres tilgang til midler for å få sluttført de aktiverte 
prosjekter i løpet av 2014 og 2015.  

 

Sluttrapport for DP5 - Kulturhistoriske skilt – Infoskilt for Venabygdsfjellet 
Nedenfor vises de kulturhistoriske skilt som vi ønsket å få på plass på Venabygdsfjellet i løpet av 2014. 
Prosjektet ble vellykket takket være finansiering fra Oppland Fylkeskommune, så vi anser nå  
Delprosjekt 5 som fullført og avsluttet for Destinasjon Venabygdsfjellet.  

Disse infoskilt for Venabygdsfjellet ble levert i løpet av 2014/2015. 

· Historien om Venabu Fjellhotell 
· Historien om Lundes Turisthandel 

http://www.venabygdsfjellet.no/
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· Velkomstskilt for Venabygdsfjellet inne ved fylkesgrensa 2 stk (begge sider av tavla) 
· Historien om Holtesetra som skysstasjon 
· Dyreliv på Venabygdsfjellet 
· Informasjonskamera montert på Trabelifjellet med utsikt over Venabygdsfjellet 
· 6 nye tavler med 12 støpte fundamenter 

Budsjett for 2014: 

· Utarbeidelse av tekst og innsamling av bilder dugnad Kr     25.000,- 
· 12 fundamenter i støp med jern og tavler for skilt Kr   120.000,- 
· Graving og plassering av 6 sterke fundamenter i mur  Kr     15.000,- 
· Design og grafisk produksjon av 6 stk tavler  Kr   100.000,- 
· TOTAL Investeringsramme    Kr   260.000,- 

 

Bilder av tavler og skilt 

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2014. 

 

Velkommen skilt plassert ved FV27 på toppen av Trabelia og ved rasteplass langs fv27 innenfo 
Øygardssætrin.  Takk for besøket er montert på baksiden og ses når alle forlater Venabygdsfjellet. 
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Felles LOGO er benyttet i design av alle informasjonsskilt. 

.      Muen som et element 

 Ny Logo for Venabygdsfjellet 

 

 

Websiden www.venabygdsfjellet.com 

 

 

  

http://www.venabygdsfjellet.com/
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Følgende kulturhistoriske skilt er designet og produsert: 

 

Tavle ved Rondevegen Turisthandel 
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Tavle for Lundes Turisthandel  
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Tavle for Venabu Fjellhotell  
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Tavle for Dyreliv på Venabygdsfjellet 

 

Informasjonskamera over Venabygdsfjellet, montert på Trabelifjellet 
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Tavle for oppsett ved Holtesetra 

 

Vi takker for finansieringen fra Oppland Fylkeskommune, som har gjort dette løftet mulg for 
Venabygdsfjellet. 

 

 

Med hilsen 

Harald Larsen 

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet 

Venabygdsfjellet Vel 

Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com 



DP9 – Sprek på Venabygdsfjellet og Toppturer



Prosjektregnskap - Sprek på Venabygdsfjellet

Innvilget støtte fra Oppland Fylkeskommune 50 000,00kr       
Innvilget støtte fra FYSAK i Ringebu kommune 2 000,00kr         
Salg av kart med plassering av stolpene 700 stk 14 000,00kr       
SUM inntekter 66 000,00kr       

Planlegging, design og utarbeidelse av tekster - frivillig arbeide -7 200,00kr        
Utarbeidelse av kartgrunnlag - eMap - Faktura 001390 -16 875,00kr      
Utarbeide database og levering av oblater fra Gjø-Vard o-lag - Faktura -20 000,00kr      
Trykk av Kart med plassering av 30 stolper - Mammut Reklame -14 212,00kr      
Innkjøp av 4stolper  XL-bygg Ringebu -2 000,00kr        
Utplassering av 30 stolper på fjellet - 4 dager - frivillig arbeide -9 600,00kr        
SUM utgifter -69 887,00kr      

Resultat -3 887,00kr        

Stolpejakta (Sprek på Venabygdsfjellet) planlegges som en årlig aktivitet.



Alle delprosjektet i regi av Destinasjon
Venabygdsfjellet i perioden 1.6.2013 til 31.5.2016 Totalresultat
Alle delprosjekter føres etter kontantprinsippet. Alle delprosjekt

revideres fortløpende, noe som er nødvendig for å få utbetalt innvilget

finansiering.

Bilag Inntekter

1 Forskudd 75% på prosjekt 518/13 - Oppland Fylleskommune 150 000,00

13 Sluttoppgjør 25% på prosjekt 518/13 - Oppland Fylleskommune 50 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 200 000,00

Bilag Utgifter

2 Betalt faktura 001266 eMap (9 625,00)

4 Betalt faktura 001278 eMap (25 625,00)

5 Betalt faktura 304 Juozas Rimkus (7 000,00)

7 Betalt faktura 6264 Mammut Reklame (14 950,00)

8 Betalt faktura 6261 Mammut Reklame (8 000,00)

9 Betalt faktura 001279 eMap (14 562,00)

11 Betalt faktura 82 Barnåla (28 450,00)

12 Betalt faktura 80 Barnåla (92 226,13)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (200 438,13)

Resultat DP3 Turskiltprosjekt 518/13 (438,13)

Bilag Inntekter

3

Forskudd 75% på prosjekt 34/13 - Regionkontoret Midt-

Gudbrandsdalen 150 000,00

18

Sluttoppgjør 25% på prosjekt 34/13 - Regionkontoret Midt-

Gudbrandsdalen 50 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 200 000,00

Bilag Utgifter

6 Betalt faktura 1018 Apluss (24 375,00)

10 Betalt faktura 6300 Mammut Reklame (3 900,00)

15 Betalt faktura 6309 Mammut Reklame (9 600,00)

16 Betalt faktura 81 Barnåla (28 450,00)

17 Betalt faktura 1023 Apluss (39 688,00)

19 Betalt faktura 79 Barnåla (92 226,13)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (198 239,13)

Resultat DP5 Nye infoskilt 34/13 Fase 1 1 760,87

Bilag Inntekter

33 Forskudd 75% på prosjekt 1208/14 - Oppland Fylleskommune 157 500,00

66 Sluttoppgjør DP5 1208/14 Oppland Fylkeskommune 52 500,00

DP 3 - Turskiltprosjekt 518/13 Oppland Fykeskommune Fase 1

DP 5 - Nye Infoskilt prosjekt 34/13 Regionrådet Midt-Gudbrandsdalen

DP 5 - Nye Infoskilt prosjekt 1208/14 Oppland Fylkeskommune Fase 2



Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 210 000,00

Bilag Utgifter

23 Betalt faktura Ringebu Sag (408,00)

24 Betalt faktura 6681 Mammut Reklame (2 000,00)

25 Betalt faktura 6978932 Wurth Batteridrill (2 881,00)

26 Betalt faktura 1037 Apluss (6 250,00)

34 Betalt faktura 1046 Apluss (26 438,00)

47 Utlegg Harald Garmin kart (990,00)

48 Utlegg Harald Garmin GPS (4 500,00)

51 Betalt faktura 6768 Mammut Reklame (8 000,00)

56 Betalt faktura 118 Barnåla (47 617,50)

58 Betalt faktura 1049 Apluss (16 750,00)

62 Betalt faktura 2930 Timotei Data (10 062,50)

63 Betalt faktura 287 Rondane Entreprenør (7 050,00)

64 Betalt faktura 9790 Oppland elektro (6 250,00)

84 Delbetaling faktura 123 Barnåla (61 000,00)

88 Sluttoppgjør av faktura 123 - Barnåla a.s (9 500,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (209 697,00)

Resultat DP5 Nye infoskilt 1208/14 Fase 2 303,00

Bilag Inntekter

22 Forskudd 75% på prosjekt 196/14 - Oppland Fylleskommune 112 500,00

69 Overført utlegg for vervebrosjyre Bedriftskonto 2 500,00

83 Sluttoppgjør DP5 1208/14 Oppland Fylkeskommune 37 500,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 152 500,00

Bilag Utgifter

20 Betalt faktura 81472 XL-Bygg Ringebu (1 211,00)

21 Betalt faktura 118315 XL-Bygg Ringebu (1 540,00)

27 Betalt faktura 001389 eMap (3 437,50)

28 Betalt faktura 001388 eMap (3 437,50)

29 Betalt faktura 88191 XL-Bygg Ringebu (150,00)

30 Betalt faktura 88340 XL-Bygg Ringebu (1 139,00)

31 Betalt faktura 6756 Mammut Reklame (23 050,00)

39 Utlegg Papir Harald (49,00)

40 Utlegg Tusj Harald (59,00)

41 Utlegg Tape Harald (99,00)

42 Utlegg Bomavgifter Harald (100,00)

43 Utlegg Porto Harald (150,00)

44 Utlegg Spade Harald (130,00)

45 Utlegg DNT Merkehåndbok (206,00)

46 Betalt faktura 76415 XL-Bygg Ringebu (220,00)

49 Betalt faktura 116 Barnåla (31 085,00)

52 Betalt faktura 6769 Mammut Reklame (24 400,00)

61 Betalt faktura 6899 Mammut Reklame (10 500,00)

65 Betalt faktura 7043 Mammut Reklame (23 850,00)

67 Betalt faktura 7202 Mammut Reklame (12 500,00)

DP 3 - Turskiltprosjekt 196/14 Oppland Fykeskommune Fase 2



68 Betalt faktura 7215 Mammut Reklame (13 000,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (150 313,00)

Resultat DP5 Nye infoskilt 196/14 Fase 2 2 187,00

Bilag Inntekter

38 Sluttoppgjør 100% F-062/14 Ringebu kommune 2014 100 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 100 000,00

Bilag Utgifter

36 Betalt faktura 4100 Frya Grustak (50 337,50)

54 Betalt faktura 117 Barnåla (49 955,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (100 292,50)

Resultat DP4 prosjekt F-062/14 (292,50)

Bilag Inntekter

32 Bidrag 100% fra Oppland Fylkeskommune til Stolpejakta 50 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 50 000,00

Bilag Utgifter

70 Overført tilskudd fra Oppland Fylkeskommune - Stolpejakta (50 000,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (50 000,00)

Resultat DP9 Sprek på Venabygdsfjellet -

Bilag Inntekter

75 Overført fra Ringebu kommune Utviklingsfondet 100 000,00

76 Overført fra Ringebu kommune Næringsfondet 100 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 200 000,00

Bilag Utgifter

72 Rekvisita Utlegg Harald (167,55)

73 Rekvisita Utlegg Harald (614,80)

77 Betalt faktura 120 Line Tvete (8 800,00)

78 Betalt faktura 2850824 Gausdal Landhandel (19 707,61)

79 Betalt faktura 322 Rondane Entreprenør (123 333,75)

80 Betalt faktura 135 Barnåla (23 100,00)

81 Betalt faktura 327 Rondane Entreprenør (25 000,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (200 723,71)

Resultat DP4 2015 prosjekt Sak 027/15 Ringebu kommune (723,71)

Bilag Inntekter

87 Utbetaling av støtte til Destinasjonen fra Venabygdsfjellet Vel 100 000,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer 100 000,00

DP9 - Sprek på venabygdsfjellet Stolpejakta Oppland Fylkeskommune

DP4 2015 prosjekt Sak 027/15 Ringebu kommune

DP4 - Utbedring skiløypetraseer fra Venabygdsfjellet Vel 2015-2016

DP4 2013 prosjekt F-062/14 Ringebu kommune



Bilag Utgifter

71 Betalt faktura 7252 Mammut Reklame (9 512,50)

74 Betalt faktura 7307 Mammut Reklame (3 400,00)

Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer (12 912,50)

Resultat Utbedring av skiløypetraseer 2015/2016 87 087,50

Bankrenter 4 154,20

Omkostninger bank (2 976,87)

Banktjenester 1 177,33

Saldo Plasseringskonto 15033681795 91 061,36

Totaloversikt for Destinasjon Venabygdsfjellet - pr 31.5.2016

Innsamlede midler - Finansiering pr 31.5.2016 1 213 677,33

Kostnader totalt for alle prosjekter pr 31.5.2016 (1 122 615,97)

Resultat alle prosjekter pr 31.5.2016 - Lik saldo på Plasseringskonto 91 061,36

Andre delprosjekter 2016

Tilskudd blir gitt fra Ringebu kommune til utbedring ac skiløypetraseer 200 000,00

Tilskudd blir gitt fra VTSA til utbedring ac skiløypetraseer 40 000,00
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