
      

                     

Dato ; 23.06.2019 

Til : Gausdal Kommune  v /  Jon Sylte  ,Plan og Miljørådgiver.    

Fra:  Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord 

 

Søknad om støtte til kjøp av ny løypemaskin     

Sti og Løypekomiteen tillater seg å søke kommunen om støtte til kjøp av ny løypemaskin .Maskina 
skal benyttes i de samme løypene som Gausdal Løypeservice (GL)  har kjørt . Løypenettet strekker 
seg i fra området rundt Strand Fjellstue og Espedalen Fjellgrend via Vassenden og opp til Jentfjell, 
videre via Dalbakkteigen, Roasætra, Finntjernmarka, Nedre Ongsjøen, Leppe, Synstgardsætra, 
Vetafjellet, Dnt-Vestfjellhytta og Hornsjøsætra. til sammen ca. 90 km. Utvalgte deler av løypenettet 
kjøres foran hver helg. Alle løypene kjøres til Vinterferien og i Påsken. 

Leasingmaskina  som GL hadde ,  er nå innlevert og solgt videre. Maskina fra 2005 ble påkostet store 
summer i forkant av denne sesongen , men den var allikevel så upålitelig at maskinførere ikke lenger 
ønsket å kjøre denne inn i vårt fjellområde.  

GL ønsker ikke lenger å ha driftsansvaret for løypekjøring, men har sagt seg villige til å kjøre 
løypemaskin  under forutsetning av at Sti og Løypekomiteen tar eieransvar og driftsansvar.  

Sti og Løypekomiteen sitt  håp var  at GL-maskina skulle fungere ut 2020 sesongen , det året 
leasingavtalen opphørte , men det gikk  ikke etter planen .Vi har derfor startet prosessen med å 
etablere et andelslag . Vi håpet  å  kunne få tilstrekkelig med egenkapital til å kjøpe ei nyere brukt 
maskin . 

 Det viser seg imidlertid at det er svært  få, eller ingen  nyere brukte maskiner til salgs. I og med at vi 
tar sikte på å ha maskina i 7-8 år , så er det nødvendig å få tak på ei maskin som ikke er eldre  enn 2-3 
år. Dette synes vanskelig , og  vi må også  ta hensyn til våre ( GL sine ) dårlige erfaringer med eldre 
maskiner, derfor har vi valgt å forsøke å finansiere kjøp av ei ny maskin. 

Vi har fått  tilsagn om tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr 300.000 , og vi vil søke 
Gjensidigestiftelsen om tilsvarende støtte.(frist 1st Sept. ) Vi har fått tilsagn fra hytteeiere og Strand 
Fjellstue om tegning av andeler  tilsvarende ca. kr. 900.000  Denne prosessen pågår , vi håper at 
samtlige som ga tilsagnet i høringsrunden, tegner andeler tilsvarende. 

Prisen på ny maskin er ca. 2,6 mill. (tilbudt fra fa. Owren) Vi påregner å få refundert 15-18 % av 
innbetalt moms,   etter innsendt  søknad. Denne refusjonen vil imidlertid ikke komme oss til gode før 
året etter innsendt søknad. Vi mangler imidlertid fortsatt   rundt 950.000 for å  kunne fullfinansiere ei 
maskin. 

Det ligger ca. 300 hytter i dette området, alle hyttene betaler  eiendomsskatt til kommunen og vi 
mener at  et kommunalt bidrag til løypemaskin vil  vise  at man også ønsker og gi noe tilbake.   Vi går 



nå i mot en sesong uten løypemaskin , det betyr at noen av løypene eventuelt vil bli kjørt sporadisk 
bare med snøscooter. Dette vil også bety et inntektstap for lokale P-plass drivere og for Gausdal 
Fjellstyre , da det høyst sannsynlig  blir redusert trafikk på Revsjøvegen. Den nye DNT hytta-
Vestfjellhytta, vil også bli berørt av  et betydelig dårligere løypetilbud. 

Hytteeierne ønsker sterkt at løypetilbudet opprettholdes, det vises i viljen til å være med på 
spleiselaget . Det er også mange fastboende i fra dalføret som benytter seg av tilbudet. 

Løypenettet er meget godt skiltet, da Turskiltprosjektet støttet oss med penger til nye løypeskilt og 
løypekart i 2015. All skilting er utført på dugnad , vi har også skiltet for DNT Lillehammer og DNT 
Oslo.  

Vi  er veldig takknemlig for det årlige driftstilskuddet vi får i fra kommunen , men for å nå målet vårt 
om ny løypemaskin slik at det årlige tilbudet kan opprettholdes,  så tillater vi oss å søke om    

Kr 950.000 

Vi vedlegger kopi av  informasjonsskriv og tegningsinnbydelse som begge gir et godt innblikk i 
hvordan prosessen har pågått .  

Vi håper på positiv  respons på vår søknad. 

 

Med hilsen  

Jan Marlow Beck  

Leder /Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord. 

 

 

 


