
LØYPEKJØRING VESTRE GAUSDAL – ØKONOMI OG ORGANISERING 2020      

Etter opplysninger innlevert av løypelaga, har vi satt opp følgende oversikt for å sammenligne områdene: 

Område Lengde, 
km 

Standard Hytter, 
antall 

Betaling 
(kr/år pr 

hytte)   

Tilslutning Innbetaling 
fra private, 

kr/år 

Brøytekostnad, 
kr/år 

Organisering Nåværende 
komm. 

tilskudd, kr 
Værskei 90 Løypemaskin, 

delvis skøyting + 
spor  

280 900 80% 235 096 280 000 Svært godt 40 000 

Gausdal 
Vestfjell Nord 

80 Løypemaskin 
unntatt 
Viknekjølen 

260 1000, 
Viknekjølen 
600 

90-95% 248 000 230 000 Svært godt 40 000 

Espedalen 55 Mest skuter, noe 
løypemaskin mot 
Vestfjellet 

213 (også 
fastboende) 

1000 33% 72 600 132 600 Middels 40 000 

Svatsum Øst 26 Løypemaskin 105 (+ 80 
fastboende) 

600800 50% 
(27%) 

29 200 40 000 Middels 10 000 

Nyseterkjølen 35 Skuter 36 
seter/hytter 

500 100% Omorganisert Omorganisert Middels 10 000 

Augga * 52 Skuter 160     ? 10 000 
* foreligger ikke opplysninger for Augga, det som står er fra 2012 

Vurdering 

 Augga Løypelag har ikke levert informasjon. Fristen var den 01.10, de søkte om utsettelse den 30.09 og fikk det den 07.10, men det er fortsatt ikke 
mottatt noe pr. 28.10. Nyseterkjølen har ikke levert fullstendige opplysninger (regnskapstall mangler), de har hatt utfordringer med omdanning av 
organisasjonen (nyetablert løypelag i 2019).  

 Løypenettet er relativt stabilt, men har økt noe for Værskei og Gausdal Vestfjell Nord.  
 Standarden på løypenettet er stadig økende ved at meir kjøres med løypemaskin. Værskei oppgir delvis å ha dobbel bredde, med både skøyting og to 

spor. Gausdal Vestfjell Nord har kjøpt egen løypemaskin siste året. 



 Egenbetaling/hytte har økt mye siden forrige undersøkelse i 2012, og er de fleste steder på et akseptabelt nivå. Nyseterkjølen ligger klart lågest, og de 
har også det enkleste tilbudet.  

 Oppslutning om innbetaling varierer mye. Værskei, Gausdal Vestfjell Nord og Nyseterkjølen har et veldig godt fungerende system med god oppslutning. 
Espedalen har dårlig oppslutning i gamle hytteområder. Svatsum Øst har også relativt låg oppslutning.  

 Organiseringa er spesielt god for Værskei og Gausdal Vestfjell Nord. Kvalitet på organisasjonen gjenspeiles i frivillig innbetaling og synes å være en 
nøkkel  for å lykkes.  

 Espedalen oppgir å ha jobba mye med merking av stier og løyper de siste åra, og at budsjettet ikke er tilstrekkelig til å tilby skiløyper som ønskelig 
gjennom hele vintersesongen.  

 Ved fordeling av tilskudd bør det tas hensyn til løypelengde og standard. Få hytter (små egeninntekter) kan kompenseres med større tilskudd.  Dårlig 
egeninnbetaling og organisering kan gi mindre tilskudd, evt. at det settes forutsetning om at dette bedres.  

 Kommunalt tilskudd har vært kr. 150 000 pr. år siden 2012. Noe økning i omfang av løypenettet, økt kvalitet med større kostnader, samt generell 
prisstigning tilsier økt kommunal ramme.   

 I dag finansieres det kommunale tilskuddet over driftsbudsjettet.   

Forslag 

1. Det kommunale tilskuddet til drift av løypekjøring i Vestre Gausdal økes til kr. 250 000. Kr. 150 000 fra driftsbudsjettet og kr. 100 000 fra næringsfondet. 
Tilskudd fra næringsfondet forutsetter at noe av midlene brukes til utvikling og/eller investeringer i et bedre tilbod, og med begrunnelse at løypenettet 
og -kvaliteten er viktig for næringsutvikling i Vestre Gausdal (salg av tomter, vaktmesterfunksjoner, lokal handel m.m.).  

2. Systemet med ei søkbar ordning for fysiske investeringer til planering av løyper, brubygging, merking m.v. fortsetter som før. Maks 50 % tilskudd. 
Finansieres av næringsfondet.  Ramme kr. 100 000. Begrunnelse som i pkt. 1. 

3. Krav om innlevering av årsmelding og regnskap for siste år før årets tilskudd utbetales.  
4. Ordninga evalueres seinest innen 8 år.   
5. Fordeling mellom områdene: Værskei 75 000, Gausdal Vestfjell Nord 75 000, Espedalen 55.000, Svatsum Øst 20 000, Nyseterkjølen 15.000, Auggedalen 

10.000. – til sammen kr. 250 000.


