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Innledning.
Vellet er til for alle medlemmer, og vi håper Vellets arbeid har bidratt til at Høgevarde
er/blir et godt sted å være.
Vi opplever at en del av våre oppgaver har funnet sin form, og er på vei til å bli mer
etablert. Det er likevel mye å ta tak i for å sikre at Høgevarde forblir er et godt eller
ennå bedre sted å være.
Vi har videreført et godt samarbeid med Høgevarde AS om arrangementer, som nå
er godt kjent og får god deltagelse fra medlemmene. Likeledes er vi i en god og
etablert dialog om veier, stier og løyper.
Reguleringsplaner drøftes primært med Høgevarde AS og kommunen.
Sti - Dugnaden ble sosial og hyggelig for de som deltok, og vi takker for innsatsen,
selv om været ikke var på vår side.
Vellet har tre etablerte utvalg:


Planutvalg



Løype og sti



Arrangement

Alle tre utvalg har fungert godt i perioden, og styret opplever at vi har lagt oss på
riktig ambisjonsnivå for et vel og område som stadig er i stor utvikling.
Se nærmere om styrets aktivitetsnivå og arbeidsmål under de respektive
etterfølgende hoved- og delmål.
Disse er planlagt løst dels av styret i fellesskap og dels av et utvalg, eller flere utvalg i
samarbeid innenfor enkelte områder.

Hovedmål
Vellets hovedmål er å ivareta medlemmenes interesser og bidra til trivsel og aktivitet i
fjellet.
For 2015 vil vi videreføre og utvikle faste arrangementer i forbindelse med jul, påske
og evt. St. Hans.
Vi har erfart at medlemmene ønsker mer aktivitet rundt praktisk løype og sti-arbeid,
og vi vil fortsette å arrangere dugnader. Vi vil i ha en løpende dialog med Høgevarde
AS om forbedrede turveier, sti- og løypenett og løypekjøring.
Videre vil både utvalgene for «Løype og Sti» og «Plan» følger opp den prosess vi er
med på i forbindelse med den nye områdereguleringen for Gulsvikfjellet, samt andre
eventuelle reguleringssaker som fortetting av HV1, HV3 og HV6.
Selvkostprinsippet for beregning av tjenester er også en stor oppgave som er under
arbeid. Her er det satt ned en egen gruppe fra Vellet, som skal arbeide videre med
dette. Det er også arbeid for å se på ”lovligheten” mellom Selvkostprinsippet og
kjøpekontrakten. Vellet håper mye kan svares på under årsmøte.

Informasjon og kommunikasjon
Gjennom året har styrets kommunikasjon med medlemmene gått gjennom
informasjonsbrev utsendt som E-post og brev, vellets hjemmeside
www.hogevardevel.no , samt vår postkasse post@hogevardevel.no. Vellets hjemmeside
har gitt tilgang til informasjon om aktiviteter i fjellet i forbindelse med påsken, St.
Hans aften, dugnaden og fiskekonkurranse i august, samt julen 2014. Videre ble
referater fra styremøter, medlemsmøter i Lavvoen og årsmøte 2014 gjort tilgjengelige
på nettsiden.
Det er henstilt til bilkjørere flere ganger om å ta hensyn!

Mål
Målsetningen er å ha et nettsted som profilerer fjellområdet vårt og de aktiviteter og
opplevelser vellet og medlemmene har i fjellet. Via siden og vår e-postadresse kan
medlemmer og interessenter nå oss. Nettstedet skal samtidig være en
informasjonstavle for Styret i vellet samt linker til:
HV AS, vær/føre, Turistforeningen, Bjørneparken, Flå kommune med mer.
Feiing av piper blir etter hvert et behov. Her vil det komme forslag på hjemmesiden.
Styrets primære kommunikasjonskanal er vellets hjemmeside og denne vil bli jevnlig
oppdatert med informasjonsbrev fra styret.
Alle medlemmer inviteres til å sende inn saker, bilder eller ideer til innhold og tema.
Styret vil i 2015 diskutere med HVAS om evt. skilting av hastighets reduksjon. Det er
til tider registrert alt for høye hastigheter, selv når det er voksne, barn og hunder som
ferdes i veien.

Kultur og aktiviteter
. Vellet har i godt samarbeid med Høgevarde AS arrangert
 Påskeskirenn (hovedansvar HVAS)
 Påske andakt i varmestua. (vellet)
 St. Hans feiring (ikke i 2014) (HVAS og vellet)
 Julaften med besøk av Høgevardenissen (vellet)
 Fiskekonkurranse m/økonomisk støtte til fiskeforeningen
Styret har ønsket å etablere et eget arrangementsutvalg for å engasjere og dele på
arbeidet knyttet til arrangementer. Vi har ikke funnet medlemmer med interesse til å
påta seg dette. Det er derfor vanskelig å utvide arrangementene utover de tre 2/3
som allerede er etablert.

Mål
Vellet vil fortsette å utvikle de tre suksess arrangementene og i tillegg prøve å
etablere nye arrangement med vekt på kultur, oppdagelser og naturopplevelser i
fjellet vårt.
Vellet vil videreføre samarbeidet med Høgevarde AS og Fiskeforeningen.
Vellet er åpne for å samarbeide med andre aktører, lag og foreninger om
arrangementer som for eksempel:


Påskeandakt, Juleandakt



ToppTur-utflukter i grupper.



Historisk vandring med besøk i jaktgraver etc.



Flora og fauna – med vandringer i forskjellige terreng.



Mulig arrangement i vinterferieuka

Vi vil søke å gi de tiltakene en inspirerende presentasjon i bilder og tekst på vårt
nettsted.

Videre utbygging i Gulsvikfjellet
Den nye områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet er under utarbeidelse, og vellet
er involvert i prosessen.
Det pågår også endringer i vedtatte reguleringsplaner, som vi følger opp med tilsvar.
Vi konstaterer manglende etterlevelse av vedtatte reguleringsplaner, detaljregulering
og fortetting.
Kommunen har ikke som forutsatt igangsatt arbeidet med samlet sti- og løypeplan.
Det er fortsatt ikke nære planer om dette, men kommunen refererer til samarbeids
prosjekt med andre nærområder som f.eks. Tempelseter.

Mål
Vårt viktigste fokus innenfor planarbeidet i året som kommer, er knyttet til dialog i
flere fora både om prosessene for og det reelle innholdet i den nye
områdereguleringsplanen, detalj regulering HV 1, 3 og 6 for Gulsvikfjellet.
Styret vil videreføre den etablerte dialogen primært med Høgevarde AS og Flå
kommune, samt kommentere planforslag som legges ut på offentlig høring. Dette
arbeidet vil søke å ivareta de kvaliteter området har i dag, typisk primært friluftsliv
basert på å bruke naturen med begrenset tilrettelegging.
Vi vil følge opp at kommunen igangsetter arbeidet med samlet sti- og løypeplan, som
forutsatt. Fortsatt finnes ikke penger til dette arbeidet.
Vi ønsker å bevare mest mulig av området som inngrepsfritt og derved sikre
artsmangfold i flora og fauna, samtidig som vi beholder nok terreng å ferdes i. Det er
nødvendig å sikre mer variasjon og nok løyper å fordele oss i når antall brukere
mangedobles fra i dag.
Vi vil søke å balansere alle hytteområdenes interesser der det kan være
motsetninger, særlig ved lokalisering av ny utbygging av felt, fortetting av felt og
infrastruktur.
Følge opp at det i planene innarbeides romslige grønt-korridorer for sti og løypenett,
kombinert med at alle skal ha kortest mulig vei fra sine hytter til uberørt natur.
Videre få tilrettelagt sti og løypenett så det minimaliserer behovet for interntrafikk,
samt begrenser ekstern trafikkbelastning til randsonene i området.

Beredskap
Arbeidet med beredskap var tenkt tatt som en del av konkretisering av arbeidet med
områdereguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredninger, som er blitt
forsinket.
Fjellparken (lavvo m/skiheis), har utstyr som dekker dens beredskapsansvar, bl.a.
slede for transport av skadede.
Utstyr vil kunne lånes ved behov, men i praksis er vi avhengig av offentlige
myndigheter og eventuelt Røde kors for aksjoner ute i terrenget.
Høgevarde AS har ikke ansvar for beredskap på veier eller i fjellet generelt, og kan
ikke påta seg transport av skadede mv.
Det er derfor viktig at vi alle legger til grunn at vi er i utmark, og i utgangspunktet selv
må ta ansvar gjennom proaktiv adferd, og ikke forvente samme tjenestenivå som i
bynære områder.

Turveier, stier og løyper.
Det ble gjennomført en vellykket dugnad fra ca 10 stk. av Vellets medlemmer med
”stikoordinator” Olaf Saxegaard. Det er nå merket deler av en sti fra ruten
Gulsvikseter/Ranten forbi på oversiden av Rundenatten mot Skåpleinum og
Trøstheimsetri. Herfra kan man ta grusveien ned til Flå. Før Skåpleinum kan man ta
ned til Vollssameie. Stien er nå merket til ”fjellkammen” nedenfor Fagerlinatten, der
man har utsikt over Fyrisjøen. Det er følgelig et stort behov for ytterligere merking og
tilrettelegging av stier. Formålet er å merke videre til Toveseter.
Når denne stien er merket ferdig, blir den gått opp med GPS måler og lagt inn på
turistforeningens kart.
Høgevarde AS har i 2014 etablert den nye turveien fra parkeringsplass HV4 til
badestrand/båtplass ved Fyrisjøen. Det er utarbeidet en sti til varmehytta ved
Sauvall, men ikke ”trillesti”
Deler av løype traséene er for dårlig ryddet og krever derved mye snø før de egnet
for skigåing. Det oppleves tidvis å være for lite oppkjørte løyper når været ikke tillater
ferdsel i åpent terreng. Det er i år laget et scooter spor m/sporsetter ca 6.5 km forbi
Hastejuvsnatten. Det finne også en åpen koie nesten i enden. Det finnes ved og ovn
her, men Vellet kjenner ikke til hvem som eier denne. Samme vei tilbake. Fin løype i
dårlig vær.
Det er også viktig å redusere antall løypekrysninger av vei. Disse kryssene er både
trafikkfarlige og reduserer kvaliteten på løypenettet.

MÅL
Målsetninger i 2015 er å fortsette å følge opp aktuelle saker og tiltak vedrørende
veier, sti og løypenett overfor Høgevarde AS, og i samarbeid lage en plan for merking
og bedring av fremkommelighet på tur- og stinettet.
Aktivisere utvalget i både planlegging og praktisk arbeid i terrenget med å etablere et
godt merket stamnett av turveier, stier og løyper. Sentralt vil være å etablere flere
dugnader.
Videre ser vellet at det er forbedringspotensial rundt løypekjøring, selv om det
merkes en kvalitetsforbedring fra i fjor, samt at HVAS har laget og satt opp løypeskilt
med km merking i de fleste kryss.
Kravet til antall kilometer preparerte spor og kjørefrekvens vil øke i takt med antall
ferdigstilte hytter fremover. Utvidelse av løypenettet og oppfølging av løypekjøring vil
derfor fortsette å være en prioritert oppgave. Det må samarbeides med nærliggende
grunneiere slik at muligheten for å legge løyper/stier over andres grunn.
Vellet tenker her på Vollsameiet, løype inn mot Grøun, og evt. fra grustak mot
Ganderudsætri.
Vellet vil likeledes arbeide for å få gjennomslag for hovedprinsippet om at alle
hovedløyper bør ha planfri kryssing med hovedveinettet. Dette gjelder bl.a. for løyper
som fra Fisketjenn v/Brennåsen mot Sauvall, ved nedfart fra HV 4 mot

parkeringsplass og for Fyrisjørunden ved HV 7.

