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Leder 

Vi ser stadig hvordan fjellet endres, og vi som bruker fjellet har ulike meninger 

om hvordan fjellet skal fremstå. De ulike meningene går på tvers av forskjellige 

brukergrupper. Midtre Syndin Hytteeierforening prøver å ta del i samtalen om 

hvordan Syndin skal se ut i fremtiden. Gjennom Vestre Slidre Hytteforening har 

vi vært involvert i arbeidet med arealplanen til Vestre Slidre kommune.  

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen er vedtatt, og nå jobbes det med arealdelen 

av kommuneplanen. Et veldig positivt forslag er å innføre en fjellgrense. En 

grense som er inspirert av markagrensa, og markerer en stopp for hvor høyt det 

skal bygges hytter. Men en eventuell fjellgrense vil ikke ha det samme juridske 

vernet som markagrensa. Markagrensa er nedfelt i Markaloven, som er vedtatt 

av Stortinget. En eventuell fjellgrense blir i første omgang vedtatt av kommunen 

(det er aktuelt i flere kommuner i Valdres), og da kan kommunen også endre 

den. Det blir spennende og se om en slik fjellgrense blir vedtatt. Vi har 

argumentert for at det ikke må bygges nærmere vann og vassdrag enn 100 meter, 

at det ikke må bygges på myr og på dyrkbar mark. De samme argumentene som 

vi har brukt i aktuelle reguleringsplaner. Blir disse prinsippene vedtatt i 

kommuneplanen blir de også bindende for fremtidige reguleringsplaner. Derfor 

er det veldig viktig og spennende arbeid som nå pågår om kommuneplanen.  

 

Det har vært flere diskusjoner på facebook, med tidvis høy temperatur om 

hvordan Syndin skal forvaltes. Det er viktig at vi kan føre en saklig samtale om 

hvordan vi vil at dette fantastiske fjellområdet skal se ut i fremtiden. Syndin sitt 

særpreg vil endre seg, men det er mulig å styre utviklingen. Vi tror det er veldig 

lurt at ulike fjellområder har forskjellige kvaliteter. Beitostølen har noen 

kvaliteter, Vaset har andre kvaliteter og Syndin har absolutt sine kvaliteter. Tre 

ulike områder, la de være ulike og la de utvikle seg ulikt! 

 

Ole Johan Stokstad 
Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening 
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Gode nyheter for skiløpere på Syndin: 

Krafttak fra Grindafjell løypelag med ny løypemaskin 
 

 

 

Det er to løypelag som kjører skiløyper på Syndin (se fakta). Grindafjell 

løypelag kjører løyper nordvestover fra Syndin, og Vestfjelløypene kjører 

sørover. Skillelinja - eller møteplassen – mellom de to løypelagene er felles 

løypekjøring fra Pyttingen til Syndinstøga. 

 

Denne vinteren skjer det en spennende utvikling. Høsten 2018 inngikk 

Grindafjell løypelag et samarbeid med Jon Helge Solemsli og Klas Johansson, 

Sportatlas AB begge med tilhold på Helin. Samarbeidet medfører nå at 

Grindafjell løypelag disponerer en stor løypemaskin av topp kvalitet (Prinoth 

Litewolf er en anerkjent kvalitetsmaskin blant løypekjørere). Jon Helge vil kjøre 

maskinen med backing fra andre i laget. De to foregående sesongene har 

Grindafjell leid, den etter hvert noe slitne, reservemaskinen til Vestfjelløypene. 

Nå endres situasjonen. Med den nye maskinen hos Grindafjell vil 

Vestfjelløypene leie løypekjøring på deler av Midtre Syndin fra Grindafjell. Når 

vi kjenner Jon Helges ferdigheter, og med ny løypemaskin, er det bare å glede 

seg for skigåere på Syndin og Grindafjell. Når vi i tillegg har erfart gjennom en 

årrekke at Grindafjell kjører løyper jevnt og trutt, uansett utstyr, så vil vi nå 

kunne se fram til en fantastisk skivinter med solid forbedring av løypene. 

Grindafjell-løypene ligger i idyllisk fjellterreng - fritt for brøyta veier og grus i 

løypa. 

 

Mange har tatt den 16 km lange runden om Nordre Syndin, Pyttingen, 

Høljesyndin, Hovda, Alaosen, Syndinstøga - Blå løype - se kart her eller søk opp 

«Grindafjell ski». Rød løype går videre til Grindatjernet. Styret i Grindafjell 

tenker utvikling, og har også diskutert løype videre over Belgen til 

Filefjell/Sulebu. Det er en utfordring å realisere en slik plan, og utviklingen 

videre vil være avhengig av god respons på dagens satsning. 
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Syndinposten gratulerer Grindafjell med framgangen, og håper og tror at 

satsningen vil bli til glede både for løypelaget og for skigåere i alle aldre.  

Vi oppfordrer hytteeiere og fastboende skigåere til å gi sin årlige støtte til begge 

løypelag. De har store driftsutgifter og nedbetalinger av kostbart utstyr. Dette 

krever store ressurser å drifte, selv om det legges ned mye frivillig arbeid. Stor 

takk til dere som driver løypelagene. 

Vi ønsker lykke til, og ønsker leserne gode turer i gode løyper. 

 
 

Fakta om løypelagene på Syndin: 

 

Vestfjelløypene 

Vestfjelløypene SA er et andelslag som har ansvar for 

skiløyper fra Syndinstøga og sørover mot Søndre 

Syndin, Lehovd, Grønsennknippa og Vaset. Alle som 

ønsker kan tegne andeler i Vestfjelløypene for 4 000,- kr. 

Løypebidrag til Vestfjelløypene kan gis på konto 2153 

09 00239 eller Vipps 85100 

Info om Vestfjelløypene finnes på www.syndin.no/ski 

 

 

 

Grindafjell løypelag 

Grindafjell løypelag kjører løyper rundt Nordre Syndin 

og mot Grindane. Info om Grindafjell løypelag finnes på 

siden «Grindafjell ski» på facebook. 

Løypebidrag til Grindafjell løypelag kan gis på konto 

2146 40 05568 eller Vipps 502613 

 

 

Begge løypelagene legger ut info i facebookgruppa «Hytte på Syndin i Valdres» 

og status for løypekjøring finnes på https://loyper.net/#syndin 

  

Stølsruta i Valdres – historisk vandrerute 

Det har blitt etablert en historisk vandrerute forbi Syndin; Stølsruta i Valdres. 

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og 

Riksantikvaren. Vandreruta går fra Nord Aurdal via Vestre Slidre til Vang. I vårt 

område går den fra Kvitehaugen, forbi Strø, langs Gilefjell forbi Midtre Syndin 

til Syndinstøga, videre forbi Nordre Syndin og ned langs Ala til Hugastølen. Søk 

på «Stølsruta i Valdres» på ut.no eller 

outtt appen for en presentasjon av den 

historiske vandreruta.  

http://www.syndin.no/ski
https://loyper.net/#syndin
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw7OH7yq_gAhVB-yoKHfruBmcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvaldres.dnt.no%2FStolsruta%2F&psig=AOvVaw2SvTVIKh5oejWQRPZ6pQTC&ust=1549833799124815
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Foredrag og bok om stølsliv i Vestre Slidre. 

Fredag 5.oktober var det duket for et nytt interessant foredrag for hytteeiere og 

andre interesserte på Syndin i regi av Midtre Syndin hytteeierforening (MSH). 

Vi hadde invitert Gunnar Hauge og Frode Rolandsgaard til å snakke om boka si 

«Stølsliv i Vestre Slidre». Mellom 50-60 personer møtte opp til foredraget. For 

de som ikke allerede har lest boka grundig, var det her mye ny og nyttig 

informasjon som kom fram i foredraget. 

Gunnar Hauge og Frode Rolandsgaard 

kunne bl.a. fortelle at det rundt årene 

1820-1830 var svært mye skog i vårt 

område. Skogen ble gradvis hugget ned 

fordi gårdene og stølene i området hadde 

stort behov for ved. Uttak av ved førte til 

uenighet og rettsaker blant de som ønsket 

tømmer om hvem som egentlig hadde rett 

til å hugge skogen.  Blant annet var dette 

en stor kilde til konflikt i Baklia. Hvis du 

vil vite mer om stølsliv i Vestre Slidre, 

kan du kjøpe boka og lese mer. Da får du 

bl a. vite mer om hvordan konfliktene for 

å beskytte støleiernes interesser, endte 

opp med en ordning med statsallmenning 

gjennom politiske vedtak.  Boka er stor 

og flott med mye statistikk og flotte bilder 

fra området. Det er også en oversikt over 

gårdsnavn og støler som tilhører gårdene. 

Midtre Syndin hytteeierforening vil følge 

opp tradisjonen med foredrag i høstferien, 

og vi prøver å få inn et nytt interessant 

tema til høstferien 2019. 
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Dugnad på Syndin lørdag 8. september 

Fjellet gror stadig mer til som følge av varmere klima, mindre beiting og mindre 

vedhogst. For å bevare Syndin som et åpent fjellområde inviterte Midtre Syndin 

Hytteeierforening i samarbeid med eierne av Syndinstøga og Tveitabru bygg til 

dugnad lørdag 8. september for å rydde skog og 

kratt. De fleste grunneierne var positive til 

tiltaket og hadde på forhånd gitt tillatelse til å 

rydde på egne teiger.  

Det var meldt øsende regn og vind denne 

lørdagen, så vi var naturligvis spente på om noen 

i det hele tatt kom for å delta i dugnaden. Vår 

frykt viste seg å være helt ubegrunnet. Da 

Syndinposten ankom dugnaden satt det en herlig 

blanding av folk både fra støler, hytter og bygd 

klare til innsats. Dugnaden ble ledet av Mikael 

Fønhus som delte ut kart og informerte om 

områder som skulle ryddes. Godt planlagte og 

organiserte dugnader er gøy å være med på, og 

det ble en god start på dagen. Mange hadde tatt 

med eget utstyr. Det ble lånt ut utstyr til de som 

ikke hadde. Vi ble delt inn i tre ryddelag som 

begynte ryddingen langs veien sørover fra 

Syndinstøga. Vi ryddet på begge sider av veien. 

Bjørk og gran måtte vike for motorsaga, kratt ble 

effektivt klippet av med grensakser. Regnet øste 

ned, vannet steg og vinden var også med på 

leken, men med fint driv i arbeidet holdt vi 

varmen. Litt prat ble det også tid til. Rart 

kanskje, men trivelig var det. 

Etter noen timers arbeid ble det lunsj for 

dugnadsgjengen på Syndinstøga, sponset av Tveitabru Bygg. Våte og kalde 

benket vi oss ved et langbord på Støga, og for en lunsj vi fikk! Deilig viltgryte 

med poteter, sopp og tyttebær. Kake og kaffe til dessert. Praten gikk livlig rundt 

bordet mens vi spiste, og det var trivelig med gamle og nye bekjentskaper.  

Etter lunsjen var det på med våte jakker og hansker. Så fortsatte arbeidet. Store 

mengder trær og kratt som var saget ned ble dratt bort til veien. Dette var tungt 

arbeid, og det tok tid. Mikael hadde stor henger med høye nettingsider. Fra 

Autohuset stilte Finn Erik Gustavsen med ATV med belter og henger. Odd 

Magne Grythe stilte med hjullaster til de større trestammene. Skikkelig fart i 

bortkjøringen ble det ikke før Ole Jørgen Magistad kom med traktor og realt stor 

henger. Han kjørte bort både busker og trær. Mannen som sto i hengeren og 

tråkket sammen buskas på hengern, havnet nederst på jordet til Syndinstøga 
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sammen med buskene. Busker og trær vil bli kvernet til flis som skal legges i 

skiløypetraseene. De største trærne blir til ved.  

Vi ble et godt team som jobbet sammen denne dagen. Dugnad er sosialt og 

morsomt! Vi var ca 20 personer i arbeid, og vi klarte å rydde langs veien sørover 

helt fra Syndinstøga nesten til Pyttingvegen. Til tross for at været ikke var det 

beste, ble dette en trivelig og nyttig dag med godt samarbeid. Det er fortsatt jobb 

igjen til mange nye dugnader. Vi håper dette var starten på en tradisjon som alle 

med tilknytning til Syndin kan være med på framover. 

Etter dugnaden, da alt var ferdig ryddet, møttes dugnadsgjengen på Syndinstøga 

til et lystig lag ut i de små timer. Vi som deltok anbefaler varmt å delta på neste 

dugnad. Midtre Syndin Hytteeierforening retter en stor takk til alle som deltok. 

En spesiell takk til Mikael Fønhus som var sentral i planlegging og organisering 

av dugnaden. 

 

Turstier og mobilmaster til glede og besvær 

I 2018 har det vært mye diskusjon om turstier, turveier og mobilmaster. Det 

gjelder i vårt område, og flere andre steder i Valdres. Vi ser at brukerne av 

fjellet har ulike behov og veldig ulike meninger. Det er stor uenighet om 

mobilmast ved Nørre Gilen. Vestre Slidre kommune har godkjent plasseringa, 

men den er påklaget og saken venter på godkjenning hos fylkesmannen.  
 

En annen aktuell sak er gruset turvei langs Midtre Syndin. Kommunen ønsker å 

etablere gruset turvei i det som i dag er skiløypetrase langs Midtre Syndin. I 

reguleringsplanene for Sandodden og Ristestøl er veien allerede anlagt, men for 

resten av strekningen er det foreløpig ikke fatta noen kommunale vedtak. 

Kommunens plan er å gjøre det etter hvert som reguleringsplaner skal vedtas. 

Saken har ikke vært ute på en vanlig høring, og det foreligger ingen samlet plan 

for denne veien. Alle som ønsker å se veien kan gå en tur på Sandodden til 

sommeren.  
 

Så har vi hatt noen triste saker med beitedyr som har blitt skada av klopper. 

Klopping av stier har vært en del av et større prosjekt med merking og rydding 

av stier i hele Valdres, koordinert av blant annet Valdres natur og kulturpark. 

MSH har bidratt med dugnad på sti mellom Svult og Soleikrostølane. Det vil bli 

gjort tiltak på kloppene for å forsterke dem, slik at det forhpåpentligvis ikke blir 

skade på beitedyr. 
 

 



Syndinposten 
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening 

 

www.syndinposten.no 

Mjølkevegen med avstikkere. 

Mjølkevegen med avstikkere er ei bok av Birgit 

Haugen som presenterer 15 sykkelturer på 

Golsfjellet og i Valdres. Boka kom ut i 2018 og 

gir inspirasjon til sykkelturer i vårt nærområde, 

og litt lenger bort. Syndin er et flott 

utgangspunkt for fantastiske sykkelturer på 

stølsveier i fantastisk natur og kulturlandskap. 

Boka gir inspirasjon til nye turer, og for mange 

vekker den gode minner fra tidligere 

sykkelopplevelser. 

 

           

 

Været 2018 

Vi nordmenn snakker om været. I 2018 var det ekstra grunn til å 

snakke om været, også på Syndin. Vi har ikke noen ofesielle 

rekorder å presentere men vinteren 2018 var det flere som målte 

kaldere temperatuerer enn -35. Samtidig ble det en uvanlig tørr 

og varm sommer, med temperaturer godt over 25 grader. Så i 

løpet av 2018 opplevde vi en variasjon i temperaturen på over 60 

grader! Det var lange perioder med godt badevann på fjellet, men 

det ble lite bruk av bålpanner og forkrise ble et kjent begrep. 

 

I februar 2018 gikk det et snøskred fra Nøsakampen på Gilefjell 

som ødela et sel og et fjøs på en Støl på vei inn møt 

Strø/Kvitehaugen (se bilder som er tatt etter at snøen gikk). Det 

er ikke ofte vi opplever snøskred på Syndin, men i påsken 2006 

ble en flokk reinsdyr tatt av snøskred på Gilefjell. Vær obs på 

snøskavler når du går i bratt terreng! 
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Midtre Syndin Hytteeierforening 

Årsberetning 2018 
-foreningens 16. arbeidsår 

Organisasjonsnr.: 913 514 866. 

 

 

Styret har bestått av: 

Ole Johan Stokstad - Styreleder 

Lars Mørk – Nestleder 

Tone Kristiansen – sekretær  

Cille Jacobsen 

Jan Midthus 

Odd Einar Reseland 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter. 

 

Årsmøte ble avholdt på Syndinstøga langfredag, 30. mars 2018, med 23 

medlemmer tilstede. 

 

Markedsdag 

I forbindelse med markedsdagen ved Syndinstøga lørdag 28. juli hadde vi en 

stand. 

 

Dugnad mot gjengroing av fjellet 

Vi har ei egen gruppe, ledet av Mikael Fønhus, som arrangerer dugnader mot 

gjengroing. På årsmøte i 2017 tok Mikael Fønhus initiativ til dugnader for å 

rydde vegetasjon. På årsmøte i 2018 la han frem en plan for rydding av 

vegetasjon, og planen fikk tilslutning. Lørdag 8. september 2018 ble den første 

dugnaden for å rydde vegetasjon arrangert.  

 

Foredrag om stølsliv i Vestre Slidre 

Fredag 5. oktober 2018 arrangerte vi foredrag på Syndinstøga hvor Gunnar 

Hauge og Frode Rolandsgård fortalte om stølsliv i Vestre Slidre og presenterte 

sin bok nye «Stølsliv i Vestre Slidre». Det var mange som kom for å høre på. 

 

Reguleringsplaner. 

Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi 

gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. Vi har i 2018 gitt uttalelse til 

reguleringsplanene for Sandodden, og klaga på vedtatt reguleringsplan for 

Sandodden. Klagen er enda ikke behandla i kommunen. 
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Vestre Slidre Hytteforening 

Vi er med i Vestre Slidre Hytteforening (VSH) som er en paraplyforening for 

hytteeierforeninger i Vestre Slidre, og jobber med saker som er av interesse for 

hytteeiere i Vestre Slidre. Vi har også i 2018 deltatt aktivt i det som skjer i regi 

av VSH. Det har blant annet vært seminar om kommuneplan og befaring i fjellet 

i forbindelse med ny kommuneplan. 

 

Skiløyper 

Vi støtter Vestfjelløypene og Grindafjell løypelag som kjører skiløyper i vårt 

område, og engasjerer oss i løypelagene sitt arbeid.  

 

Økonomi. 

Det var 124 medlemmer som betalte kontingenten i 2018, mot 121 i 2017. Vi 

hadde budsjettert med 125. 

 

Det ble et overskudd på 8 886,84 kr. i 2018. 

 

Vi takker de som har valgt å gi sin grasrotandel til MSH! 

 

Administrasjon 

Vi benytter Styreweb til medlemsdatabasen, regnskapet, hjemmeside og 

utsending av meldinger på e-post og sms. Vi jobber for å ha et oppdatert 

medlemsregister. Gi beskjed når dere bytter e-post, mobilnummer eller får ny 

postadresse! 

 

Informasjon og Syndinposten 

Syndinposten ble gitt ut på papir en gang i 2018, slik som året før. Vi følger opp 

med relevant informasjon på hjemmesiden i løpet av året. Vi tar gjerne imot 

stoff til Syndinposten. 

 

Vi har gjennom flere år hatt en økning i aktvitetsnivået i foreningen og vi er 

stadig engasjert i aktuelle saker.  

 

 

11. februar 2019 – styret 
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Egenkapital    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2050 Annen egenkapital 53 793 0 53 793 

Overskudd 0 8 886 8 886 

Sum egenkapital 53 793 8 886 62 680 

Inntekter    
Konto Bevegelse 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

3200 Medlemskontingent 37 200 37 500 38 100 

3420 Grasrotandelen 4 327 3 000 4 400 

3850 Arrangement inntekter 405 2 000 2 000 

3960 Andre inntekter 0 
 

2 000 

8040 Renteinntekter 31 
  

Sum inntekter 41 964 42 500 46 500 

Kostnader    
Konto Bevegelse 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

6000 Skiløyper 10 000 10 000 10 000 

6005 Trykking Syndinposten 0 3 000 3 000 

6060 Arrangement 4 050 8 000 8 000 

6100 Kontingent organisasjon 6 840 7 000 7 000 

6800 Kontorrekvisita 1 410 1 500 1 500 

6810 IT kostnader 3 840 3 500 4 000 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 1 035 1 000 1 300 

6900 Telefon og telefax 1 000 1 000 1 000 

6940 Porto 2 730 2 500 3 000 

7100 Bilgodtgjørelse 0 1 500 1 500 

7770 Bank- og kortgebyr 1 764 750 1 750 

7779 Gebyr betalingsformidling 87 150 150 

7790 Andre kostnader 320 2 600 4 300 

Sum kostnader 33 077 42 500 46 500 

  

Bli medlem i Midtre Syndin Hytteeierforening! 

Som medlem er du med på å påvirke utviklingen på Syndin. 

Som medlem er du med på å støtte arbeid for skiløyper, turstier og 

arrangementer for hyttefolket på Syndin. 

Medlemmer får aktuell informasjon på e-post gjennom året! 

Er du ikke medlem? – bli medlem på www.syndinposten.no  

http://www.syndinposten.no/


Syndinposten 
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening 

 

www.syndinposten.no 

Nytt Vertskap på Syndinstøga 

Syndinstøga fikk nye eiere og nytt vertskap i 

2018. De nye eierne, Tveitabru holding (Odd 

Magne Grythe, Terje Kjøs og Torbjørn 

Høyme) og Ole Johan Eilertsen, tok over før 

sommersesongen. Ut på høsten var den nye 

daglige lederen på plass. Vi ønsker de nye 

eierne og den nye daglige lederen på 

Syndinstøga Peter Hatcher (bilde) lykke til! 

Og ser frem til å samarbeide! 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen 

Takk til dere som har valgt å gi 

grasrotanden når dere tipper til Midtre 

Syndin Hytteeierforening! Vi bruker 

midlene vi får inn på grasrotandelen til 

skiløyper, vedlikehold av hjertestarter og 

andre tiltak for oss som bruker Syndin. Du 

kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tipping 

sine kanaler eller ved å sende SMS 

«Grasrotandelen 913514866» til 60000 

 

 

 

ÅRSMØTE 2019 

Midtre Syndin Hytteeierforening 

Langfredag, 19. april 2019 

Kl. 16.00 på Syndinstøga. 

Vanlige årsmøtesaker! 

Vel møtt! 

Dugnad på sti! 

Det blir dugnad på stien Svult – 

Soleikrostøen lørdag 6. juli 2019.  

Mer info kommer! 


