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SAMMENDRAG: 
I tråd med tidligere års praksis for å stimulere til utvikling av skiløyper og stier i Gausdal, er 
det for 2022 utlyst et kommunalt tilskudd på kr. 100.000,-. Kommunedirektøren tilrår at 
tilskuddet bevilges fra næringsfondet, jfr. prosedyren fra 2021. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I tråd med tidligere års praksis, er det for 2022 utlyst et kommunalt tilskudd til investeringer 
i skiløyper og stier. Søknadsfristen er satt til 1. mai 2022 og det er tatt forbehold i 
utlysningen om formannskapets godkjenning. 

Det fremgår videre av utlysningen at tilskuddet skal gå til investeringer i skiløyper og stier og 
at rene driftstiltak faller utenfor ordningen. 

Midlene vil bli prioritert til områder der det foregår oppkjøring av skiløyper. Områder i 
Gausdal Nordfjell som allerede omfattes av andre avtaler, faller utenfor ordningen. 

Fra næringsfondet kan det ytes tilskudd til grunnlagsinvesteringer og fellestiltak. Tilskudd til 
investeringer er normalt avgrenset til kr. 150.000,-. 

 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at utviklingen av et kvalitativt godt løype- og stinett i 
Gausdal, er viktig for reiselivs- og fritidsbolignæringen. Det øker attraktiviteten til Gausdal 
som helårsdestinasjon og vil således bidra til økt omsetning innen nevnte næringssektorer. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Av tidligere brukerundersøkelser gjort av Norsk Turistutvikling på flere destinasjoner i 
Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen inkludert Skeikampen, fremgår det at kvaliteten 
på løyper og stier er blant de mest avgjørende faktorene for folks valg av 
fritidsboligområder. 

Kommunedirektørens vurdering er at erfaringene med tilskudd til utvikling av skiløyper og 
stier i regi Skeikampen Pluss, er gode og at det er behov for å ha en tilskuddsordning for 
stimulering i områder som har en svakere næringsorganisering enn denne destinasjonen.  

Vurderingen av tilskuddet som et viktig virkemiddel for utvikling av næringsliv, begrunner 
forlaget om å bevilge tilskuddet fra næringsfondet i tråd med tidligere års praksis. 

Før behandlingen av saken gjenstår kr. 479.000,- av årets ramme avsatt til prosjektstøtte fra 
næringsfondet. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
I tråd med retningslinjene for næringsfondet i Gausdal, ytes det for 2022 kr. 100.000,- til 
investeringer i skiløyper og stier. Tilskuddet forbeholdes områder som ikke allerede er 
omfattet av egne partnerskapsavtaler. 
 


