
Forestående planer fra 
løypeutvalget!!



Hvem er vi?

• Asle Ljosland

• Lars Westby

• Idar Kristoffersen

• Janne Clausen Ree

• Yngve Sletten



Hva har blitt gjort?

• 2015: Bro utløp Farevatn, plankesti til Skorstean,reparert gangbro.

• 2016: Startet på Grønlidalen på vei mot Dagsturhytta, utbedret 
adkomst fra skisenteret(Hola på kleive, Start 
Farevatn,Myrslåttvegen,Ørnefjellstien.)

• 2017: Fullført trasè til Dagsturhytta, rensket Farevassknutan, grusing.

• 2018: Farstøl sør trase til topp farstøldalen, Trase bro upsetjønn –
Kryss Ørnefjell (start på Gronnalon)



Hvilke planer har vi?

• Farstøldalen

• Grunnaloni

• Skileikområde Farstølstean

• «Ljosland Vest»



Farstøldalen
Delt inn i 3 delprosjekt

• Farstøl sør

• Rundløyper Farstøldalen

• Kvernevassskaret



Farstøl sør
Ny løype fra midt på Farevatn, 
videre i nordhelling frem til 
eksisterende bru.

Ny løype fra eksisterende bru 
og langs sørside av elv i 
Farstøldalen til løypekryss 
Skorstean.



Rundløyper Farstøldalen

To nye sløyfer Farstøldalen lokalt 
(uværsløyper).

Gapahuk /grillbu samlingspunkt, løypekryss 
bru start Farstøldalen.



Kvernevassskaret
Ny løype fra eksisterende bru start 
Farstøldalen , via løypekryss til dagsturhytta, 
videre med to elvekryssinger til kryssing 
løype syd av elv Farstøldalen.

Ny løype fra løypekryss Farstøldalen, til 
dagsturhytta.



Grunnaloni
Dette inkluderer oppgradering / 
grøfting / planering av 
vinterløype som kjøres med 
løypemaskin i dag. Løype 
starter i kryss Upsedalen / 
Ørnefjelløypa, og går så ut til 
bru Upsetjønn. Fra bru 
Upsetjønn langs myrdrag på 
sørside av Upsetjønn, og langs 
sørside elv fra Krokevatn til bru 
Krokevatn. Videre fra bru 
Krokevatn til løypekryss 
Skorstean. Løypa har  mange 
våte / krevende  partier, og 
krever mye snø for å bli 
preparert slik forholdene er i 
dag. Løypa ligger i et mindre 
utsatt område for vær og vind, 
og er et populært turmål på 
uværsdager.



Skileikområde Farstølstean
Dette er tenkt på flate i nærheten 
av eksisterende bru / start 
Farstøldalen / Farstølstean . Her er 
det tenkt eit område med ulike 
løyper / bakker samt aktiviteter. Et 
område som i dag blir brukt som 
turmål for mange familier. Dette vil 
bli sentralt plassert i forhold til 
gapahuk og ulike andre 
løypetraseer



Skileikområde Farstølstean



«Ljosland Vest»

Består av 3 delprosjekter:

• Krokevatn

• Myrslåttvegen/Kvernevassvegen

• Ørnefjellstien



Krokevatn
Dette gjelder oppgradering av eksisterende 
løypetrase langs Krokevatn. Dette er en del  
av rundløype rundt Skoræ . Er et kritisk punkt 
å passere med løypemaskin vinterstid.



Myrslåttvegen/Kvernevassvegen
Dette innebærer å legge om trase / 
tilførselløype mellom Kvernevassveien / 
Myrslåttveien.Dagens løype er myrlendt og 
har periodevis mye vannføring.



Ørnefjellstien
Få til en sammenhengende løype / trase fra 
kryss Ørnefjelløypa / Farevassknutan, og 
tilbake til skisenteret. Må slik det er i dag 
følge vei langs Ørnefjellstien, samt krysse 
parkering. Dette er en lite egnet løsning for 
maskineri og brukere



Hvorfor?



Hvorfor?



Hvordan?

• Spillemidler

• Kommune

• Hyttevel

• Positive Grunneiere

• Private aktører

• Dugnadsinnsats  



For eventuelle spørsmål ta kontakt med 
løypeutvalger på epost: 

loypeutvalg@ljoslandinfo.no



Sammen løfter vi Ljosland opp og frem!!!


