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Møtereferat til ordinært styremøte i NHF 

Dato: Onsdag, 01. Mars 2023, kl 20 

Sted: Teamsmøte 

Møtedeltakere: Terje Larsen, Eystein Holter, Martin Strehl, Øyvind Mikkelsen Nordengen,  
Jan Hansen Taje, Erik Ødegaard (delvis) 

Frafall:  

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

V. Neste styremøte 

 

I. Godkjenne innkallingen 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

• Saldo bank-kto i DnB: 

 
 

 

Bokført saldo Sum Bokført saldo

28.02.2023 28.02.2023

Sum NOK 90 660,55 0,00 90 678,55

0530.42.77612 NOK BEDRIFTSKTO PARTNER 30 359,73 0,00 90 377,73

0539.67.54888 NOK BEDRIFTSKONTO STD 300,46 0,00 300,46

0520.63.32400 NOK PLASSERINGSKONTO 60 000,36 0,00 0,36

Sum Disponibelt 

beløp
Sum Kreditt

Kontonummer Valuta Type

Disponibelt 

beløp Kreditt
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Transaksjoner: 

Inn:  kr 39.181,50 Medlemskontingent og frivillig bidrag løypelag 
Ut: kr 12.083,- Bidra til Løypelaget AKL (Restbeløp for 2022) 
  kr   3.000,- Norges Hytteforbund 
  kr   3.586,- Styreansvarsforsikring 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

01/23 (Teams-)Møte med grunneier ang. løypekjøring 

Med bakgrunn i pågående rettsak om brøytet vintervei på Nordfjellstølen varslet 
grunneieren Etnedal kommune i september 2020 om at det kan bli aktuelt å stanse 
kjøringen av skiløyper over deres eiendom på Nordfjellstølen (137/2) dersom veien brøytes. 
I begynnelsen av februar d.å. sendte jordskifteretten et første utkast til en mulig 
bruksordning til alle berørte parter. Her nevnes det bl.a. at fastsettelse av alternativ 
skiløypetrasé ikke lenger behandles som en del av saken. 
Styret inviterte derfor grunneieren til styremøte den 01.03. for å høre hvorvidt varslet fortsatt 
er aktuell og reell. Grunneieren bekreftet ovenfor styret at innholdet av brevet fortsatt er 
aktuell og at kjøringen av skiløyper over deres eiendom på Nordfjellstølen (137/2) vil bli 
stanset dersom veien blir brøytet om vinteren til biltrafikk. 

Begrunnelsen for varslet er nevnt i dokumentet som vises i sin helhet under linken her. 

Innstilling til styret: 
Det er kommunen som har overordnet ansvar for å tilrettelegge for skiløypene. 

Styret skal sende en henvendelse til kommunen med oppfordring å bidra proaktiv for å 
finne en løsning i felleskap som sikrer løypenettet på Nordfjellstølen og omegn. 

02/23 Ekstraordinær båndtvang i Etnedal kommune 

Etnedal kommune har i kommunestyremøte 23.2.23 vedtatt å innføre ekstraordinær 
båndtvang av hensyn til viltet. Dette gjør at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 
innestengt eller inngjerda, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

Forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil 1. april 2023, der ordinær båndtvang for hund 
starter og gjelder for hele kommunen. 
For detaljer se web-side til Etnedal kommune her. 

03/23 Rettsak om vinterbrøyting – aktuell status 

Jordskifteretten har sendt et første forslag til en mulig bruksordning til alle parter i saken i 
begynnelsen av februar. 
Partene er oppfordret å kommentere forslag med utvidet frist til den 03. mars 2023. 
Retten har satt av 2 rettsmøter den 12. Mai og den 21. Juni. 
 
Forslaget fra jordskifteretten kan leses i sin helhet her. 

04/23 Løypelag (AKL) - Spleiseaksjon mot gjengroing 

Løypelaget (AKL) oppfordrer alle hyttevel i område om å bli med i spleisen om  
i fellesskap å ta vare på fjellet. 

Ambisjonen til AKL er å bidra til at 

• gjengroingen i turområder i fjellet reduseres og at fjellet slik sett forskjønnes 

• karbonbindingen i fjellet øker og biomangfoldet blant planter styrkes 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/Rettsak%20br%C3%B8yting/Rettsak_dokumenter/200928_Brev%20%C3%98degaard%20til%20Etnedal%20kommune%20ang.%20forbud%20l%C3%B8ypekj%C3%B8ring%20ved%20vinterbr%C3%B8yting%20datert%2028%209%202020%20-%20Nordfjellst%C3%B8len.pdf
https://www.etnedal.kommune.no/nyheter/ekstraordinar-bandtvang-i-etnedal-kommune.9446.aspx
https://hytteeierforeningen-nhf.com/Rettsak%20br%C3%B8yting/Rettsak_dokumenter/230202_Forslag%20til%20jordskifteavgj%C3%B8relse%20fra%20Vestre%20Innlandet%20jordskifterett%20-%20Sak%2020-083092REN-JVIN%20JFAG%20(1).pdf
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• unge bønder i Valdres kan utvikle nytt næringsgrunnlag på gården 

Gå inn på linken Bli med og stopp gjengroing av Valdres | Spleis fra SpareBank 1 

V. Neste møte 

Dato: Ons, 05.04., kl 16 

Sted: Hytta til Martin 

https://www.spleis.no/project/298217

