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Styremøte torsdag 13.oktober 2015, kl.15-17  
 

Sted:  Møtelokalet i Trondhjems Turistforening, Sandgt.30, Trondheim.  

Tilstede: Ivar Moen, formann, Bjørn Hafskjold, Kristin Skog, Rune Devold.  

I tillegg møtte Frode Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening under sak 8.  

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkallingen 

Ingen merknader. Som saker under eventuelt ble meldt henvendelse fra OM Smedseng ang 

mateløyer, melding om feiing fra kommunen, framtidig forbud mot parafinovner, foreløpig 

regnskap 2016 og melding ut til medlemmene ang årskontingent.   

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte.  

Referatet ble godkjent. Det er lagt ut på hjemmesidene.  

3. Referatsaker 

Registermelding vedr nytt styre er godkjent av Brønnøysundregistrene.  

4. Hytteforum Nerskogen, status v/ Bjørn Hafskjold 

Det vises til referat fra forrige møte. Bjørn redegjorde for status etter kontakt med Olav 

Stenhaug som er leder av forumet. Det er lite aktivitet, det foreligger ikke informasjon om 

planer, men de har fått på plass vedtekter. Det første møtet (og foreløpig siste) tok opp en lang 

rekke saker, referat fra dette vedlegges. Vi kan ikke se at noe har skjedd etter dette. Siste 

årsmøte i NHEF vedtok å melde oss kollektivt inn i Hytteforum Nerskogen, men det er inntil 

videre ikke iverksatt. Dette skyldes usikkerhet om forutsetninger for årsmøtevedtaket er 

oppfylt. Hytteforum ønsker fortsatt at hytteforeningene melder seg inn.  

Vurderinger i møtet: NHEF har en avventende holdning til Hytteforumet. Noe skyldes 

passivitet, noe skyldes manglende rolleavklaringer. Skal forumet representere 

medlemsforeningene som en overordnet instans eller ser de for seg at forumet og foreningene 

fungerer side ved side? Hvordan skal forumets policy formes? Hvilke saksområder kan forumet 

ivareta på en bedre måte enn de allerede eksisterende foreninger? Hvordan ser en for seg å 

håndtere eventuelle interessekonflikter.    

Vedtak: Styret er fortsatt avventende mht innmelding i Hytteforum Nerskogen og tilskriver 

forumet med sikte på å få nødvendige avklaringer. Rune lager utkast til brev.  

 

5. Planer og aktiviteter for 2017 

Det framkom i møtet at det neppe er «marked» for felles aktiviteter utenom dugnader og 

påskerenn. Tidligere initiativ har ikke fått særlig oppslutning.  

Vedtak: Felles aktiviteter begrenses til dugnader og påskerennet som arrangeres påskeaften 

15.april 2017 kl 14.00 med påfølgende premieutdeling og årsmøte. Styremøte avholdes 

skjærtorsdag (13.april) kl 19.00 hos Bjørn.  
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6. Trollheimen Landskapsvernområde. 

Rune orienterte og la fram en materiale fra foreliggende planer om utvikling av verneområdene 

og naturreservatene, styrets sammensetning, arbeidsområder og administrasjonen i Molde. 

Områdestyret består av politikere fra kommunene i Trollheimen, inklusive Rennebu. 

Oppgavene deres er å ivareta verneinteressene i kombinasjon med næringsinteresser og 

turisme. De er opptatt av merkevarestrategi, meropplevelse og økt verdiskapning. 

Nerskogen er en prioritert innfallsport til Trollheimen, planene forutsetter at dette 

videreutvikles. Det innebærer økende interesse for adkomst via Sørøyåsveien og V3 i retning 

broa over Minilla og Svartdalsveien i retning stolheisen.  

 

Områdestyret har nettopp avsluttet info-innhenting fra en brukerundersøkelse, dette bearbeides 

i tida framover. De ønsker mer kontakt med hytteforeningene, ønsker også forslag til positive 

tiltak. Dette får konsekvenser for vår forening, samarbeidspunkter og relasjoner. De ser gjerne 

at det arrangeres møte der også kommunen er representert.  

Vedtak: NHEF ønsker å trappe opp kontakten med områdestyret med sikte på å kunne være en 

positiv partner.  

              

7. Eventuelt: 

Henvendelse ang. mateløyper ble behandlet av årsmøtet som inviterte Smedseng til å utrede 

saken. Det er ikke skjedd noe etter det styret erfarer. Feiing: Skriv er sendt hytteeierne om at 

feiing nå er obligatorisk også for fritidseiendommer. Kommunen v/Trøndelag brann og redning 

utreder nå hvordan dette skal iverksettes, både Rennebu og Oppdal deltar i det interkommunale 

samarbeidet. Vi setter spørsmålstegn ved at de to kommunene har ulike avgifter siden de felles 

feiere og administrasjon. Rennebu er mye dyrere enn Oppdal.  

Vedtak: vi sender brev og ber om forklaring på dette. Rune lager utkast.  

Bjørn redegjorde for et framtidig forbud mot bruk av parafinovner,  

Foreløpig regnskap 2016: Kristin la fram regnskapet, det er innkommet lite kontingenter, kun 

kr 1700,- mot kr 3.200,- i 2015. Melding sendes ut til medlemmene ang årskontingent. 

 

8. Trondhjems Turistforening og Nerskogen Hytteeierforening. Samarbeidsområder og 

roller 

Daglig leder i TT Frode Bergrem tiltrådte. Ivar redegjorde for ønsket om å styrke samarbeidet 

med TT, både knyttet til stolheisen, men også knyttet til verneområdene og reservatene. TT 

uttrykte støtte til at NHEF trapper opp dialogen med områdestyret for Trollheimen 

verneområde.   

Historien bak stolheisen er knyttet til seterdrifta. Bruholt fikk bygget heisen (mye med 

materiell fra gruvene i Løkken!) og framholder i dialog med NHEF’s leder nylig at de fortsatt 

ser på seg selv som eier av heisen. De er også grunneier på vestsida, Svendgård er grunneier på 
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østsida. En legger merke til økt trafikk, og økende bruk av heisen.  

 

Saken nylig vedrørende å bygge bro i stedet for stolheisen aktualiserer samarbeidet mellom 

grunneier Bruholt (heisens eier), TT og NHEF. TT tar til etterretning at Bruholt poengterer sitt 

eierskap. Heisen er en populær attraksjon og en viktig del av løypenettet sommers tid, TT 

ønsker at det fortsetter slik og har, i likhet med NHEF, ikke ønske om bro. Framover fortsetter 

samarbeidet som før, men partene ønsker avklaring på juridiske og tekniske forhold.  

Seterdrifta framover kan være avhengig av framkommelighet for tankbil for henting av melk. 

Hvordan dette stiller seg og setereierens tanker om teknisk løsning er ikke kjent så langt. 

Kontakt med områdestyret avklarer heller ikke nye ting om dette.  

 

Juridisk er NHEF’s tilsynsoppgaver knyttet til avtale med TT, og ikke heisens eier. TT har 

heisen i sitt løypenett og legger vekt på forsvarlighet. De stoler fullt og helt på NHEF’s 

vurderinger knyttet til teknisk tilstand med videre. Styret i NHEF på sin side har etter hvert fått 

behov for å ettergå hvor gode våre vurderinger og skjønn faktisk er. Det er sammenheng 

mellom teknisk tilstand og jussen knyttet til ansvar dersom det skulle skje en ulykke. TT har 

ikke forsikringer i forhold til erstatningsansvar, heller ikke NHEF. Men det er NHEF som 

framstår som ansvarlig, plakaten på heisen nevner verken TT eller heisens eier. 

 

TT signaliserer støtte til å skaffe eksperthjelp, rette instans er Jernbanetilsynet, underbruket 

heter Taubanetilsynet. TT kan også se for seg å ta initiativ til investeringer dersom det er 

nødvendig, de kan blant annet være med på å utløse spillemidler, eventuelt bidrag fra 

kommunen. Det kan også bli aktuelt å søke midler til å dekke utgifter knyttet til inspeksjon. 

Dersom det skal tas initiativ til inspeksjon må vi være tett på heisens eier, Bruholt. Vi har for 

øvrig ny og kraftigere wire (15 mm tykk) til heisen, utskifting planlegges.  

 

Vedtak: NHEF sonderer med Taubanetilsynet, og ber om råd der om hva vi bør gjøre. Styret 

holder kontakt med setereieren og TT i det videre arbeid. Aktørene inviteres med på 

vedlikeholdsdagen 1.juli neste år.  

 

9. Neste styremøte.  

Telefonmøte avholdes onsdag 25.januar 2017 kl 20.00.  

Deretter holdes styremøte hos Bjørn skjærtorsdag 13.april 2017 kl 19.00. 

 

Trondheim/Nerskogen 31.oktober 2016 

 

Rune Devold (referent)  

Vedlegg: referat fra første møte i Hytteforum Nerskogen 
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