
 
Venabygdsfjellet Vel 
Årsberetning for året 2012/2013 
 
 
Styret har bestått av: 
Leif Nordahl    Leder 
Pål Diesen     Nestleder 
Else Margrethe Graff Bjørndalen Sekretær 
Harald Larsen    Kasserer  
Ulrik Sverdrup    Styremedlem 
Tom Torkehagen   Styremedlem 
Håvard Linækkeren    Grunneierrepresentant 
 
Per Jahren    Revisor 
 
Valgkomite: 
Freddy Meholm   Leder  
Jan P. Kristiansen 
 
Det har vært avholdt fem styremøter i perioden. Alle styremøtene har vært avholdt på Venabygdsfjellet.  
 
Medlemmer 
Per 1. mai har vellet ca. 430 medlemmer.  
 
Medlemsregisteret 
Styret ønsker at flest mulige av medlemmene kan nåes på e-post. Dette gir en billigere og raskere medlemskontakt. 
 
Verving av nye medlemmer 
Styret har oppfordret medlemmene i flere år til å verve sine hyttenaboer til vellet.  Medlemsmassen er 
stabil, men bare ca. 25% av hytteeierne på fjellet er medlem. Det er satt opp oppslag hos Lunde 
Turisthandel og på postkassestativene på fjellet. Styret tror at de nye eierne av hyttene ved kjøp og arv 
ikke er klar over Venabygdsfjellet vel og det arbeid som nedlegges. Formålet med vellet er av stor interesse 
for alle som aktivt benytter naturen på Venabygdsfjellet. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med 
gode forslag for medlemsverving. 
 
Hjemmesider 
Styret benytter hjemmesidene siden til smånyheter, meldinger og kontakt med medlemmene. Medlemmene bør 
også benytte sidene til meningsutveksling. Styret oppfordrer medlemmene vil benytte hjemmesidene aktivt.  Kom 
med ris og ros. www.venabygdsfjellet.no  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.venabygdsfjellet.no/


Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) 
Også denne sesongen har forhold i VTSA forårsaket mye oppmerksomhet. Uavklarte  
 problemer har resulterte i at vår representant i styret Pål Diesen og grunneierrepresentanten Håvard Linækkeren 
trakk seg fra styret i VTSA. Senere trakk også styrelederen Pål Haugstad seg. 
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i VTSA 9. mars 2013 hvor det ble valgt nye medlemmer, for de som hadde 
trukket seg. Fra Hytteeierene ble Harald Larsen valg til leder og Knut G. Krabbe til styremedlem.  
Preparering av alle løypene har i hele sesongen vært tilfredsstillende.  Bidragene fra hytteeierene er ca. 20% høyere  
enn forrige sesong, ca kr. 360.000,-. Hytteeierene er den største bidragsyter. Men fremdeles bidrar bare ca. 1/3 av 
hyttene på fjellet med bidrag til løypeprepareringen. 
 
Feiing av piper 
Med hjemmel i brannloven er det besluttet å innføre obligatorisk feiing av alle høstandardhytter i alle 
kommuner i midtdalen. Høgstandardhytter defineres som hytter med innlagt vann og avløp samt brøytet 
vinterveg. Dette ut fra en mening om at disse hyttene benyttes ofte. Feiing av pipene vil skje hvert 4 år. 
Avgiftene vil bli fordelt over disse fire årene.  Samtidig med feiingen vil det bli foretatt et tilsyn på 
innvendige og utvendige ildsteder.  
 
Destinasjon Venabygdsfjellet 
Styret i Venabygdsfjellet Vel har etablert prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet. Dette skal være et 
samarbeidsprosjekt mellom Venabygdsfjellet Vel, turistbedriftene, Ringebu kommune, Oppland 
Fylkeskommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen for å utvikle tur- og naturopplevelser på 
Venabygdsfjellet. Prosjektet er delt opp i 13 delprosjekter, og vil pågå over de neste 2-5 årene. Første 
delprosjekt er utarbeidelse av nye turkart for Venabygdsfjellet, som blir utlevert på årsmøtet til vellets 
medlemmer, og opprettelse av en webside for Venabygdsfjellet ”Visit Venabygdsfjellet”. Etter 
gjennomføring av selve årsmøtet vil Harald Larsen informere om prosjektet. 
 
Gjengroing 
Gjengroingen i det norske kulturlandskapet startet allerede på begynnelsen av 1900-tallet. På slutten av 
1900-tallet har gjengroingen rammet stadig større områder. Årsakene ligger i dype strukturendringer i 
norsk landbruk, og klimaendringer. Husdyra beiter langt mindre på utmarksarealer enn for 100 år siden, 
setring drives nesten ikke lenger.  
Fjellgrana er i ferd med å overta store arealer. De vokser raskt og brer seg oppover fjellsider langt over 
1000 m o.h., og dette endrer kulturlandskapet dramatisk. 
Vellet har på flere styremøter behandlet problematikken, og mener det må gjøres noe konkret med saken.  
Kommunen er selvfølgelig helt sentral i forbindelse med tiltak og gjennomføring av løsninger i kampen mot 
gjengroingen.  
Vi tror det vil være lurt å etablere et dugnadssamarbeid mellom hyttefolket, grunneierne, bedriftene på 
fjellet, idrettslag, frivillige organisasjoner og kommunen, som sammen kan gå løs på gjengroingsproblemet. 
Vi inviterer medlemmene på årsmøtet til en kort idédugnad om saken. 
 
 

Styret i Venabygdsfjellet Vel 
Leif Nordahl  
Leder 

http://no.wikipedia.org/wiki/Setring

