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Vedlegg: 

Hei, jeg pratet med Øivind på tlf. i går.
Vil du se på denne saken?:)

Mvh Marie
 

Fra: Øivind Schultz <oivsch@icloud.com> 
Sendt: torsdag 18. februar 2021 09:18
Til: Marie Skavnes <marie.skavnes@gausdal.kommune.no>
Kopi: Rolf Hustvedt <rolf.hustvedt@merck.com>; post@esll.no
Emne: Sak; Forslag med forespørsel om tilatelse til endring av løypeplan fra Espedalen sti‐ og løypelag ; Stikket
løype mellom Nordbua og Leppeskaret via "Leppholet"
 
 

 

Hei Marie Skavnes!
 
Viser til vår hyggelige samtale i går onsdag 17. februar kl ca 14 og tidligere på dagen kl ca 11 med Jon Sylte.
(Ref internt til tidligere styremøtebehandling i Espedalen sti- og løypelag og samtale med leder for Sti- og
løypekommiteen Gausdal Vestfjell Nord; Jan Marlow Beck)
 
Bakgrunn
Espedalen sti- og løypelag har pr i dag stikket skiløype mellom Nordbua og Stylskard. Den merkes frem og
tilbake mellom Stylskard og Nordbua.
Forslaget går ut på i stedet å legge returen tilbake om Leppeskardet. Se kart og ønsket strekning tegnet
med rød strek; https://www.norgeskart.no/#!?
project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6813865.68&lon=207583.08&drawing=OO8xsXcBSYBf6Py
Kp_jp
Denne strekningen følger i store trekk sommerstien til DNT som går fra Vassenden i Espedalen via
Leppeskard og Nordbua til Storkvelvbu. Og erfaring er at den også brukes jevnlig av skiløpere vinterstid fordi
det fra Leppeskard er korteste retning til Nordbua og selvsagt kjent fra trygg ferdsel sommerstid. Tidligere har
Sti- og løypekommiteen Gausdal Vestfjell Nord søkt om å få kjøre sin løypemaskin som rundløype fra
Leppebua til Nordbua og tilbake gjennom Leppholet til Leppeskardet. Dette fordi løypemaskinen pr i dag
allerede kjører til Leppebua og til Leppeskardet. Det ble avslått grunnet ønsket hensyn til vern av
rovfuglhabitat i Nordbukampen. (Sti- og løypekommiteen Gausdal Vestfjell Nord kjører derfor kun stikket
løype fra Leppebua til Nordbua og videre til stikket skiløype som DNT har til Storkvelvbua).  
 
Drøfting
En stikket løype som maksimalt etterses med scooter en til to ganger i løpet av sesongen pluss utsetting og
inntaking av stikker vil gi en markant bedring mht trygg ferdsel gjennom Leppholet. (Som også regnes for å
være skjermet av terrenget og uten radio- og mobildekning). For Espedalen sti- og løyplag som kjører
Stylskard - Norbua retur vil en omlegging med retur over Leppeskard bare gi et bedre sammenhengende
løypenett med større rekkevidde og med bedre mulighet for rundtur i fjellet uten særlig økte kostnader. For de
som ferdes vinterstid mellom Leppeskard og Nordbua via Leppholet vil en merking gi mulighet til å ta seg
trygt fram fra stikke til stikke om været og forholdene i fjellet skulle skifte.
 
Anbefaling
Håper på en positiv behandling av forslaget med bakgrunn og drøfting og en avveining av hensynet til sikker
ferdsel i fjellet og naturhensyn og at det gis tillatelse til å legge stikket løype mellom Nordbua og
Leppeskard.
 
Vennlig hilsen
 



Øivind Schultz
90725938
Styremedlem Espedalen sti- og løypelag  
www.esll.no
 
 
 http://no.linkedin.com/in/oivindschultz

P Tenk på miljøet – er det viktig å skrive ut denne mailen?

 


