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Venabygdsfjellet 8. januar 2018

VTSA ber nå Ringebu kommune ta sitt ansvar for sikring og regulering
av skiløyper på Venabygdsfjellet
25. november leverte Venabygdsfjellet Turskiløyper inn en godt og gjennomarbeidet
reguleringsplan for detaljregulering av skiløyper på Venabygdsfjellet.
Et helhetlig, utbygd og veldrevet løypenett er av avgjørende betydning for å nå kommunens
målsetning om å forbli en stor turistkommune, og en god og sterk reguleringsplanplan for
skiløyper er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.







En regulering av skiløypene vil sikre et forutsigbart løypenett inn i fremtiden.
Ringebu kommunestyre har selv gjennomført to tidligere vedtak i Kommunestyre på
at de ønsker å regulere skiløyper på Venabygdsfjellet, men aldri fullført oppgaven.
I reguleringsplanen fjernes 22 kryssinger av brøytede veier i skiløypene på
Venabygdsfjellet.
Ringebu kommune bør nå ta sitt ansvar og legge til rette for et løypenett, til beste for
fastboende og tilreisende.
Et helhetlig, utbygd og veldrevet løypenett er av avgjørende betydning for hytteeier,
turistbedrifter, servicebedrifter knyttet til Venabygdsfjellet, grunneiere,
næringsdrivende i Ringebu, og kommunens beboere som benytter våre løyper.
Gode skiløyper og utvikling av tidligløyper på fjellet sikres ved utbedring av
skiløypenettet på sommeren, noe som sikres ved juridisk bindende løypetraseer,
som det kan investeres stor dugnadsinnsats og investeres midler i for fremtiden.

Det er flere interessegrupper som ønsker og trenger sikring og utvikling av skiløyper









Turistbedriftene lever av overnattingsdøgn fra besøkende og er avhengig av et
løypenett i sitt tilbud til sine gjester.
Næringslivet i Ringebu kommune har betydelige inntekter fra aktiviteten på
Venabygdsfjellet. Alt fra brøyting og byggevirksomhet til handel og service i Ringebu
sentrum. Det er et betydelig antall personer som har sitt arbeid på Venabygdsfjellet.
Ringebu kommune har store inntekter fra sin eiendomsskatt på Venabygdsfjellet.
Alle skiløyper er også viktige for Ringebu kommunes innbyggere, og benyttes i stor
grad av skiklubben og fastboende hver uke gjennom hele vinteren.
Hytteeierne er faste brukere av løypenettet i hele vintersesongen og de gode
turopplevelsene, hyttenes verdi og verdiøkning er avhengig av et tilfredsstillende
løypenett.
Grunneierne har store inntekter fra salg av hyttetomter, brøyting av veier inn til
hytter, vedlikehold og tjenester til alle hytteeierne, og har i tillegg store inntekter fra
bortfesting av sine eiendommer. Verdien og attraktiviteten på grunneiernes
eiendommer er direkte knyttet til kvalitet og størrelse på skiløypenettet på

Venabygdsfjellet. Styret i VTSA har i alle år ønsket et positivt samarbeide om
utvikling og finansiering av skiløypene på Venabygdsfjellet.
Alle har felles interesse for et godt preparert løypenettverk, men bakgrunn og motivasjon fra
disse interessegruppene kan være ulike
Venabygdsfjellet har opplevd en stor utvikling de siste 20 årene og vi kan forvente en
stor utvikling også de neste 20 årene. Da kan ikke skiløyper bli trengt til sides av
brøyting av veier, ny hytteutbygging og enkelte grunneieres private ønsker.

Dagens situasjon på Venabygdsfjellet
Det finnes i dag en samarbeidsavtale mellom VTSA og Venabygd grunneierlag, som skulle
sikre motorferdsel og vedlikehold av løypenettet i henhold til arealplanen i Ringebu
kommune, men det er avdekket at denne avtalen kun gjelder for 54 medlemmer av
Venabygd grunneierlag. Grunneierlaget vil ikke opplyse om hvem disse personene er, og
heller ikke vise hvor disse grunneiere har sine eiendommer. Det er derfor umulig for
løypelaget å finne frem til alle de grunneiere som ikke er medlemmer av Venabygd
grunneierlag. Grunneierlaget mottar årlig kr 30.00,- fra VTSA.
Avtalens manglende omfang og kartdata, gjør at det i dag ikke eksisterer gyldige avtaler for
over 100 grunneiere på Venabygdsfjellet, om motorferdsel og bestemmelser for vedlikehold
og utvikling av løypenettet.
I møter med planavdelingen i Ringebu kommune, og Landbrukskontoret, har vi blitt
henvist til å gjennomføre en privat reguleringsplan for skiløypenettet, som i dag kun
er tegnet inn i kommunens arealdel, uten juridisk binding og regulering.
Avtale om motorferdsel og felles bestemmelser for vedlikehold og utvikling av
skiløypenettet må så sikres ved etablering av nye avtaler med hver grunneier, så fort
reguleringsplan med bestemmelser er på plass i Ringebu kommune. Dette arbeidet må
sikres gjennom utarbeidelse av nye og identiske avtaler for hver enkelt grunneier på hele
Venabygdsfjellet, og ikke kun med Venabygd grunneierlag. En gjennomført detaljregulering
av skiløypene vil legge grunnlaget for utarbeidelse av slike nye avtaler, noe VTSA vil bistå
kommunen med å utarbeide.
VTSA har nå overlevert en godt og gjennomarbeidet reguleringsplan i et tett samarbeid
med planavdelingen i Ringebu kommune, og vi ser det som helt nødvendig at kommunen
nå tar sitt ansvar og sender planen ut på offentlig høring, og sikre at denne senere blir
vedtatt i Ringebu kommunestyre.
VTSA har sikret god økonomi, god drift og preparering av et løypenett som kun får
gode tilbakemeldinger. Vi ber derfor de folkevalgt i Ringebu kommune nå ta sitt
ansvar for å sikre at dette flotte løypenettet sikres for fremtiden.

Med hilsen
Styret i VTSA

