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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 

Dato:  29.09.10 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka 
 
Til stede: Jarle Størnes, Tor Erik Godager, Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og  

Kjerstin Paaske (ref.) 
 
 

1. Presentasjon av det nye styret 
Presentasjonsrunde av alle 

 
2. Årsmøtereferatet 

Lagt ut på vellets web-side.  Godkjent 
 

3. Markahøvda-reguleringen 
Følgende sendt til Øystre Slidre kommune 30.09.10, i samsvar med det vi ble enige om i Styremøtet: 
 
”Med utgangspunkt i at Størrtjednliheisen er omfattet av reguleringsplanen for Markahøvda, har Nils 
Herman Hornnæss i samråd med Jarle Stærnes sendt inn en foreløpig klage til kommunen.  Denne er 
foreløpig registrert som klage i Øystre Slidre kommune. Styret er imidlertid usikker på om de 
endringene for Størrtjednliheisen som fremkommer på kommunens kart, er bindende når 
reguleringsplanen for Markahøvda blir godkjent.  Vi må være sikre på at det ikke ligger noen som helst 
føring for etablering av Størrtjednliheis i omtalte trasé ved godkjenning av Reguleringsplan for 
Markahøvda.  Det er det saken dreier seg om og vi må utbe oss en bekreftelse på det. 
 
Dersom så ikke er tilfelle, ber styret om at vår henvendelse er å anse som innspill til 
Kommunedelplanen for Beitostølen.  Styret viser til tidligere kommentarer og fastholder at den 
traséen som fremkommer på kartet, vil innebære store ulemper for de etablerte hyttefeltene på 
begge sider.  I tillegg synes nedfarten å bli svært trang.  Beitostølen Vel påpeker at traséen er meget 
uegnet og direkte ødeleggende.  Ikke bare for de etablerte hyttefeltene, men for Beitostølen som 
helhet.  Dette gjelder uansett heistype. 
 
Som tidligere argumentert, hevder vi derfor at en forlengelse av Carl-heisen over F.v.51 i den traséen 
som allerede er båndlagt, vil være et bedre alternativ for alle parter.  Vi håper på forståelse for dette 
syn og at kommunen vil tilpasse planen deretter.” 

 
4. Verving av medlemmer 

På årsmøtet stilte Elisabeth Hartmann spørsmål ved antall medlemmer i vellet ift antall eiere av 
fritidsboliger på Beitostølen og mente at hun godt kunne bistå med idéer til hvordan skaffe flere 
medlemmer.  Nils Herman har hatt kontakt med henne både pr. mail og sms uten at det har resultert i 
noe konkret.  Hun bør kanskje inviteres til et styremøte for å gi noen råd.  Muligheten for å etablere 
indirekte medlemmer ved at mindre velforeninger, veilag og lignende kan bli medlemmer ble luftet.  
Denne muligheten har vi ikke i dag.  Tor Erik vil ta kontakt med Elisabeth Hartmann om dette. 

 
5. Hundelufte-/trenområde på Beitostølen? 

På årsmøtet spurte Ole Jacob Haaland om det ville være mulig å etablere et inngjerdet område hvor 
hunder kan slippes uten bånd.  Dette på bakgrunn av de strenge båndtvangsreglene kommunen har 
innført, også for enkelte skiløyper. Styret ser at det kan bli krevende å finne et slikt område, særlig i lys 
av beiteretten.  Kan et område nær Bamselitjern være en mulighet?  Styret stiller seg positiv til en slik 
ordning, men kommunen må ta initiativet.  Spørsmålet ble notert av ordføreren på årsmøtet.  Vellet 
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bør rette en henvendelse til Øyvind Langseth og signalisere at vi ønsker at det arbeides videre med 
dette. Det forutsettes at brukerne betaler for bruken. 

 
6. Hvem er blitt spurt ifm undersøkelser som kommunen legger til grunn i sine planer? 

Elisabeth Hartmann stilte spørsmål om dette til ordføreren på årsmøtet.  Svaret var at de innhentet 
resultater fra sentralt hold og visste ikke om hytteeiere på Beitostølen var blant respondentene.  
Vellet stiller seg positiv til å bidra ved en evt. Mer målrettet undersøkelse.  Hensikten med en slik 
undersøkelse må avklares.  Vi er kjent med at Hovi har foretatt en undersøkelse blant sine kunder, 
men deres behov er ikke antatt å være helt i samsvar med hva 1280 hytteeiere på Beitostølen ønsker 
seg for fremtiden.  
Er det en mulighet for at Beitostølen Vel kan bidra noe i prosjektet ”Helse i Valdres”, med fokus på 
familieaktiviteter gjennom hele året, som en motvekt mot dagens fokus på det alpine aspektet? 
Utdypes evt. neste styremøte.  

 
7. Nytt fra Løypeforeningen 

Målsetting at Beitostølen skal være nr. 1 som langrennsdestinasjon. Man er ikke interessert i å kjøre 
opp alle løyper til enhver tid.  I vinter vil Fv.51 bli brøytet til Bygdin, med busstilbud dit.  Innebærer at 
det er behov for oftere kjøring av Rød løype fra Bygdin. 
Løypeforeningen prøver å komme i havn med ny modell for betaling.  Næringslivets andel av bidrag 
øket med 40%. Blir ikke godt mottatt i trange økonomiske tider. Forslag om premiering for private som 
betaler mer enn kr. 800.-.  Forslag også om at hytteeiere, hytteleiere og treningsleire som bruker de 
lange løypene, må betale mer.   
Løypeforeningen trenger nye, tyngre og bredere maskiner for å opprettholde attraktivitet og beholde 
World Cup på Beitostølen.  Man vurderer nå å få inn sponsorinntekter.  En arbeidsgruppe, bl.a. 
hytteeiere, jobber nå med å oppgradere/rydde løypene for kjøring i vinter.  
 Det skal etableres skjermer i sportsbutikkene som viser når og hvor løypene er kjørt.  
Løypeforeningen ønsker å få frem nyhetene og forbedringene via skjermene. 
 

8. Eventuelt 
Ingen innspill 
 
 
 

 

Neste møte:  Onsdag 17.11.10 kl. 18.30 hos Nils Herman 


