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 Hvorfor har Venabygdsfjellet Vel startet dette prosjektet? 
 Vi ønsker å være pådrivere for å utvikle bedre turopplevelser på 

Venabygdsfjellet både sommer og vinter. 
 Utvikling og vedlikehold av tur- og sykkelstier har stått stille i flere år. 
 Velforeningen bør ta et større ansvar for hvordan Venabygdsfjellet skal utvikle 

seg til beste for turister, hytte-, camping- og lokalbefolkningen. 
 Venabygdsfjellet Vel er en forening for både hytteeiere, turistbedrifter og 

grunneiere på Venabygdsfjellet. 
 Tilgang til offentlige midler for utvikling av tur- og naturopplevelser, gis stort 

sett kun til frivillige organisasjoner, derfor er det viktig at vellet bidrar i dette 
arbeidet. 

 Gode tur- og sykkelrunder er viktige for å få opp nivået på aktiviteter på 
sommeren. 
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 Vi ønsker gode opplevelser og flere aktiviteter på 
Venabygdsfjellet 
 Derfor må forholdene legges til rette for bedre opplevelser via tur-, sykkel-, ski- 

og naturopplevelser, både sommer og vinter for å sikre økt bruk av hyttene.  
 Bedre fremkommelighet i turløypene er et sterkt ønske. Mange stier må  kloppes 

(bygge broer), kvistes og merkes. 
 Sykkelstier må merkes og nye rundturer for sykling må etableres. 
 Tett og godt samarbeide grunneiere, og med planavdelingen i Ringebu kommune 

vil derfor bli avgjørende for tempo på gjennomføring. 
 Tilbud til turistene bør også tilbys brukere av hyttene. F.eks bedre og rimelig 

transport opp til fjellet, foredrag, aktiviteter, og guidede turer. 
 Økt samarbeide med idrettslag og foreninger i Ringebu er viktig for å skape nye 

aktiviteter og bedre utnyttelse av Venabygdsfjellet. 
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 HVA ER SÅ VÅRE STØRSTE UTFORDRINGER 
 Alt vi ønsker å gjennomføre koster mye, og tilgang til midler kan være vanskelig å finne, 

og komplisert å sikre rask tilgang til. 
 Økonomisk støtte fra Ringebu kommune må bli bedre både for vinter- og 

sommeraktiviteter, hvis kommunen ønsker økt omsetning og utvikling for næringslivet i 
Ringebu, basert på økt bruk av hyttene i fjellområdet. 

 Vårt pågående arbeide er derfor viktig for utvikling av turismen og en forutsetning for at 
hyttene blir brukt flere døgn på Venabygdsfjellet 

 Brøyting inn til fler og fler hytter er en utfordring, men dette har kommet for å bli, og 
avgjørende for økt bruk av hyttene om vinteren. 

 Et godt samarbeide mellom kommune, grunneier og VTSA må sikre at skiløyper blir lagt 
om og utbedret før godkjenning gis til brøyting av veiene. 

 Skiløypene må legges om, og kryssing av veier må bli så få som mulig, til beste for alle 
brukere. 

 Gang og sykkelstier må sikre gående og syklisters fremkommelighet, uten bruk av Fv27 
hvor trafikken øker dramatisk. 
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 Skiløypene på 
Venabygdsfjellet er i 
dag fjellets største og 
viktiste verdi og 
aktivitet 
 

 Ny utbygging og økt bruk av 
fjellet er avhengig av våre 
skiløyper. 

 Nye skikart er nå produsert og til 
salg hos turistbedriftene 
 

 Utfordringer for VTSA 
 Et stort løypenett krever et årlig 

budsjett på ca 1 million kroner. 
 Her må Ringebu kommune og 

det lokale næringsliv komme 
mer på banen og sikre økte 
bidrag hvert år. 
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 Hva har vi gjort siden oppstart våren 2013: 
 DP1 - Etablere ny website: ”Visit Venabygdsfjellet ”  www.venabygdsfjellet.com  

 Prosjektet er aktivert og utviklet av Venabygdsfjellet Vel og løsningen er nå på plass. 
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 DP2 - Nye turkart med inntegnede turstier og beskrivelser 
 Prosjektet er aktivert og finansiert av Venabygdsfjellet Vel (kr 35.000,-) 
 Over 600 kart ble solgt i sommer, og alle medlemmer av vellet fikk kart gratis 

SIDE 7 



Venabygdsfjellet Vel 

Destinasjon Venabygdsfjellet 

 DP3 - Produsere og sette opp nye infotavler og skilt for tur- og sykkelstier  
 Prosjektet er aktivert og delfinansiert av Oppland Fylkeskommune/Gjensidigestiftelsen 

med (kr 200.000,-.   Første fase er nå gjennomført. 
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10 infotavler som 
beskriver turstiene er 
satt opp i sommer. 
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 DP4 - Utbedre eksisterende turstier  
 Forprosjekt er aktivert og søknad om finansiering er levert Gjensidige og Sparebankstiftelsen 
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 DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet 
 Prosjektet er aktivert og finansiert av Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen (kr 200.000,-) 

 
Nytt velkomstskilt med og ny logo for Venabygdsfjellet klare for bruk 
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Nye kulturhistoriske skilt for hver turistbedrift og for  
beskrivelse av historie og dyreliv på Venabygdsfjellet  
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 DP6 - Etablere nye sykkelstier  
 Forprosjekt er aktivert og  

planlegging av sykkelstier er under  
utvikling.  

 Søknad om finansiering er levert  
 Gjensidige og Sparebankstiftelsen. 
 

 Hvis finansiering innvilges, håper vi 
på en rask godkjenning i 
kommunen og i samarbeide med 
grunneiere. 
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 Definerte men enda ikke aktiverte delprosjekter: 
 

 DP7 - Etablere utsiktspunkt på toppen av Langbakken Fv27. 
 Vi ber Ringebu kommune sikre et område for dette i arealplanen 
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 Flere definerte delprosjekter: 
 DP8 – Gapahuker, sittebenker og grillplasser langs turstiene 
 DP9 – Toppturer for hele familien med utviklede aktiviteter 
 DP10 – Bedre fiskemulighetene på Venabygdsfjellet  
 DP11 – Aktiviteter om og med Villreinen bør utvikles 
 DP12 – Vurdere opplegg for rullestolbrukere på Venabygdsfjellet 
 DP13 – Venabygdsfjellet Rundt – Turopplegg/aktiviteter sommer og vinter 
 DP14 – Kulturopplevelser 
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 Hvordan sikre veien videre? 
 Finansiering er avgjørende og må på plass før de resterende delprosjekt kan 

igangsettes. 
 Her må Ringebu kommune komme  

mer på banen, hvis de ønsker 
at Ringebu kommune skal være 
en turistdestinasjon og sikre 
større bruk av hytter og økt 
omsetning for næringslivet. 

 Tur- og naturopplevelser  
for brukere i alle aldre er 
unike på Venabygdsfjellet 
både sommer og vinter. 
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 Spørsmål? 
 

 Har du ideer og tips for utvikling av Venabygdsfjellet, ta 
kontakt med meg på: 
 Mobil: 91 10 67 88 
 Epost: haraldlarsen15@gmail.com 
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