
Referat etter fellesmøte 23.02.19 
Med turlaget, Sigdal Kommune, hytteeiere, innbyggere og  

turister med tilknytning til Eggedalsfjellet. 

Eggedal Samfunnshus, kl. 11.00 – 13.00 

 

Antall fremmøtte: 43 

 

Geir Lyder Åsland, leder i Eggedal Turlag ønsket velkommen, 

 

Informasjon fra Eggedal Turlag v/ Geir Lyder 

 

Lederen tok en kort presentasjon av organiseringa av Eggedal Turlag. 

- Starta i 2012 og hovedoppgave er å skaffe penger til løypekjøring, skilting, grunnpreparing 

mm. Kommunikasjon gjøres via Facebook, hjemmeside eggedalturlag.no, skisporet.no – GPS 

merker fra tråkkemaskinene (Eggedalsfjellet ca. 230 km) og håndholdt GPS-merking via scooter 

på Vestfjellet (ca. 90km med snøscooter og 50 km med tråkkemaskin).  

- Jobber hver sesong for og få bedre underlag til traseene. Noe av bidraget fra kommunen er 

øremerket til varige tiltak.   

- Norefjell kjører Djupsjøen – Tempelseter mandag og onsdag.  

- Løypene skal være oppkjørt i helgene og hele uka i jula, vinterferie og påske. At løypene skal 

være oppkjørte i for eksempel helgene, betyr nødvendigvis ikke at de skal kjøres hver dag, 

overalt.  

- Setter opp skilt i fjellet både sommer og vinter. Sommeren 2017 og 2018 ble det merket noen 

turer både på Haglebu, Sandvasseter og Tempelseter. Jobber nå med og få merket stier fra 

Eggedal sentrum og opp mot fjellet.  

- Bålplassene som er laget er godt brukt. Bålpannene finnes på Haglebu, Sloko, Sandvasseter, 

Tempelseter og Djupsjøen.  

- Sherpastien til Bjønneskortenatten ble våren 2018 kåret til «Norges fineste tursti», Knut Aabø 

sier mer om dette seinere. 

- Trase-utbedringer og dugnader: det blir gjort mye, men vi har fortsatt en vei å gå for å få bedre 

traseer. 

 

Andre gjøremål, som i utgangspunktet ikke er vår jobb: 

- Påvirke grunneiere og kommune til å prioritere og hensynta stier og løyper – kan komme med 

meninger og innspill, men til slutt så er det grunneier og kommunen.  

- Delta på befaringer, møter og utvikling 

- Får spørsmål om alt fra politikk og eiendomsskatt, til hvem som kan måke hyttetak og finne 

igjen bortkomne hunder. 

 

Spørsmål:  

- Fremdrift på sykkelsti fra Tempelseter – Norefjell: Det er satt i gang et arbeide med og få inn 

penger til strekningen Leppejuv til Nareseter. Gamleseter har fått klarsignal fra kommunen om 

omleggingen der, så traseen er godkjent, så nå gjenstår arbeidet med å få tak i penger 

(grunneierne bidrar), arbeidet begynner til våren. Kommunestyret har vedtatt at stien skal være 

ferdig 1.juni 2020. 

- Andre innkomne spørsmål er notert og blir tatt videre. 

 

• Økonomi 

Over 90% av innbetalingene fra brukere kommer via brøyteavgifter og velforeninger. For de som 

ikke får et slikt tilbud, kan man laste ned giro på hjemmesiden eller betale på vipps. 

- På årsmøte 2017 ble det bestemt at Turlaget skulle begynne og føre regnskap som gikk fra 

01.01 – 01.12 og ikke 01.05 – 01.05 som tidligere. Regnskapet for 2018 og 2019 vil derfor bli 

noe forskjellige frem til dette jevner seg ut.  

 

 

 



Budsjett 2019 

- Sigdal Kommune   600 000 (180 000 er øremerket til varige tiltak) 

- Grunneiere og næringsliv  350 000 

- Hytteeiere/brukere   1 900 000 

- Flå og Nes    250 000 

- Momskompensasjon  130 000 

Totale inntekter   3 230 000 

 

Utgifter 2018 

Løypekjøring    2 500 000 

Skisporet/ profilering  75 000 

Administrasjon   200 000 

Sommervedlikehold   180 000 

Skilting og merking   80 000 

Diverse    50 000 

Totale utgifter   3 085 000 

 

Informasjon fra kommunen 

 

-  Madonnajubileet/ Madonnastien «Norges fineste tursti» v/ Knut Aabø 

Til sommeren er det 10 år siden Madonnastatuen kom på plass og det blir stort jubileum 22.juni 

2019. Programmet er ikke ferdig enda, men biskopen kommer iallfall. Madonna-marsjen i regi 

av Eggedal IL er også denne dagen.  

 

Historien bak «Madonnastatuen»: I 1989 arvet Sigdal Kommune et stort skogsområde i 

Trilledalen og Trillemarka av grunneier Anne Marie Bugge, området var på ca 10 000 mål. 

Kommunen fikk eiendommen vederlagsfritt, men Bugge ønsket at det skulle reises en statue av 

Madonna inne i området. Denne skulle egentlig plasseres på Leinåsen vest for Vinnordvannet, 

men en slik statue kunne ikke plasseres inne i verneområdet og den ble derfor plassert rett 

utenfor grensen, på Bjønnskortenatten (1020moh).  

Det var blandede følelser og meninger i kommunen om hennes ønske, ingen andre steder i Norge 

eller Skandinavia har noe lignende og når Bugge døde i 1995 var de fortsatt ikke kommet frem 

til hvordan de skulle gjøre dette.  

I 1999 ble det oppnevnt et kommunalt styre for Trillemarka skogen og dette styret var veldig 

positive til og få på plass en statue. Turid Angel Eng ble kontaktet og det er ho som er 

kunstneren bak statuen som ble laget i Vietnam. I 2009 ble statuen flydd inn med helikopter og 

montert der den står i dag. Den ble høytidelig vigslet av både den norske, katolske og lutherske 

kirke, men den ble vigslet på katolsk vis.  

Fra sommeren 2009 og fremover har trafikken opp til skulpturen vært enorm, stien opp ble 

derfor så ødelagt og opptråkket. Trillemarka styret ba da grunneierne i området om å utarbeide 

stien. Gunbjørn Aasand (grunneier og lokallagsleder i Eggedal Vestfjell) har vært prosjektleder 

for steinleggingen av den flotte stien vi har nå. Dette arbeidet begynte i 2016 og stien var ferdig 

2018. Fra 01.06.18 og frem til snøen kom har over 25 000 personer gått turen som ble sommeren 

2018 kåret til «Norges fineste tursti». Denne kåringen er i regi av gjensidigestiftelsen. Det er nå 

mulig og ta en annen løype ned igjen slik at turen blir en runde. I bunnen av denne runden er det 

opparbeidet en handikap vennlig sti som går tilbake til parkeringsplassen. Her er det også satt 

opp en gapahuk med midler fra LHL. De som har vært med på å finansiere stien er 

Sparebankstiftelsen DNB, Trillemarkafondet (kommunalt fond), buskerud fylkeskommune, 

tippemidler og lokalt næringsliv. Total pris på prosjektet er over 5 000 000,- 

De siste utbedringene gjøres sommeren 2019. 

Kommer bok til jubileet i 2019. 

 

 

 

 

 



- Kommunedelplan 2019 – 2035 v/ varaordfører Kjell Tore Finnerud 

Innledning fra varaordføreren før Per Arne Lislien på veiene av rådmannen informerte om de 

innspillene som har kommet.  

 

v/ varaordfører Kjell Tore Finnerud 

- Formannskapets retningslinjer for kommunedelplan Eggedal, Djupsjøen og Tempelseter.  

Kommunen ønsker å gjøre andre grep enn det de har gjort tidligere. Sigdal Kommune ønsker og 

utvikle kommunen til og bli en reiselivskommune.  

Hovedformålet til kommunen er befolkningsutviklingen. Denne har vært nokså stabil de siste 

årene, men pilen peker svakt nedover. Dette er ingen ønskelig situasjon. En klar målsetting fra 

kommunen er å bevare høyfjellet, kommunen ønsker ikke at fjellet skal bygges ned. Byggingen 

må gjøres på en annen måte, tettere med leiligheter, ikke enkeltstående hytter.  

Ikke aktuelt og bygge hytter over tregrensen. Over tregrensen kan det åpens for tilrettelegging av 

aktiviteter for et aktivt friluftsliv. 

 

v/ Per Arne Lislien 

Dette en innspillene som har kommet fra grunneierne: 

- Ett innspill fra Norefjell Utvikling (NU) – 3 grunneiere 

- Et fra «fellesinnspillet» - 15 områder 

- To enkelt bidrag 

- Egen innspill Eggedal Sentrum 

 

Les mer i kommunen sin egen presentasjon som du finner vedlagt i saken.  

 

Innspill fra hytteeierne: De har ikke kjøpt hytte i Eggedal for at de ønsker skiheis. De syns 

innspillene som er levert inn ser skremmende ut og håper de blir hørt før noe bli vedtatt.  

 

Sentrumsutvikling/ Mulighetsstudie – Eggedal 2040 v/ Per Arne 

Eggedal – Bygd på fornuft og følelser. 

- I denne studien har det vært bred deltakelse fra grunneieren, næringsliv og innbyggere i 

Eggedal.  

 

Renseløsning – utgikk pga tid.  

 

 

Sigdal Utvikling v/ Per Arne Lislien 

 

Sigdal Aktiv 

- Nytt firma som skal jobbe for og kartlegge hvilke aktiviteter vi har og jobbe med og lage nye. 

- Skreddersy pakker og turer for de som besøker oss 

- Synliggjøre hva vi har og tilby for våre besøkende hele uka 

Jobber i disse dager med å få på plass en daglig leder. 

Mer informasjon finnes på www.sigdalaktiv.no eller deres facebook side.  

 

 

Mulighetsstudie – sykkel 

- Samarbeid med Norefjell Destinasjon og Sigdal Utvikling 

- Det er søkt og de har fått bevilget penger fra buskerud fylkeskommune. 

- Denne gruppa skal se på mulighetene vi har for sykling, både på sti og vei i områdene tilknyttet 

Norefjell.  

 

 

Referent: 

Guro Storebraaten Kolbjørnsrud 

for Eggedal Turlag 

 

http://www.sigdalaktiv.no/

