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Skiløypene – vårt viktigste gode
Alle brukerundersøkelser gjennomført av Nore og Uvdal kommune, DFV selv og løpende
tilbakemeldinger og klager fra brukerne viser at skiløyper soleklart har prioritet nr 1 blant
Dagalifjellets drøye 1100 hytteeiere. Dette hjemler Dagalifjell Løypelag (DL) sin eksistens og
mandat på en utmerket måte, men peker også på viktigheten og ansvaret for å utvikle et
«bortover-ski-.produkt» som tilfredsstiller brukernes stadig økende krav.
Hytteutbyggingen på Dagalifjell pågår kontinuerlig, og det er nye byggeprosjekter over hele
fjellet. DL skal levere både nærløyper og fjernløyper. Samtidig er ikke fjellet vårt større enn at
de sprekeste skiløperne tar hele fjellet på samme tur. Din nære løype blir min fjerne, og
omvendt. Derfor er alle skiløypene like viktige. Men DL skal levere skiløyper både under og
over tregrensen. Ulike traseer har ulike utfordringer og fører til ulik kvalitet og ikke minst
holdbarhet. Derfor må vi gjøre prioriteringer i forhold til beliggenhet, snøforhold, vindforhold,
bruk, effektivitet i preparering, bruk – og ikke minst finansiering. DL sitt formål er formulert
slik i våre vedtekter: «Laget skal arbeide for å skape et best mulig sti- og løypenett på
Dagalifjellet for de midler som til enhver tid er til rådighet.»
Virkeområdet til DL er klart definert av Nore og Uvdal kommune (NUK) til å ligge innenfor
det som kalles «Sti- og løypeområde 1» i kommunen. Dette betyr at utvikling av skiløypenettet
må foregå innenfor dette området.
Sti- og Løypeplan for NUK – vedtatt juni 2017 – (SLP-17) gir konkrete rammebetingelser og
retningslinjer for hvordan løypenettet på Dagalifjellet kan utvikles. Ifølge SLP-17 har
Dagalifjellet p.t. ca. 120 km opparbeidede skiløyper, og rundt 95 km nye traseer er tegnet inn i
kartet. Flere av de nytegnede løypetraseene vil utvide løypenettet i nord og i sørøst. DL har
startet arbeidet med å realisere de første av de nye traseene.

Kvalitet og kvalitetskrav
Kravene til skiløyper øker – på Dagalifjellet som alle andre steder i landet. Det er DL sitt klare
mål å skape et stadig bedre produkt, og kunne levere et skiløypenett som gjør Dagalifjell
attraktivt (og både hytte- og nytteverdien større) for hytteeiere, hyttebyggere, utbyggere, lokalt
næringsliv og tilreisende til våre lokale reiselivsbedrifter.
Nye generasjoner av hytteeiere og -brukere kommer til, med nye stilarter, skivaner og moderne
utstyr. DL anser dette som en naturlig og uungåelig utvikling som vi må og skal følge opp med
et løypetilbud som svarer til brukernes ønsker og krav. Vi ser at bredden i folks ulike krav øker,
og må fremover forsøke å tilpasse ulike typer løyper til ulike brukergrupper. Vår jobb er å
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skape løyper for dem som vil ha det. Samtidig vet vi at det finnes store og uberørte fjellområder
lett tilgjengelig for dem som fortsatt ønsker å tråkke sine egne spor i fjellet.
DL sitt formål antyder en kontinuerlig oppgave i å utvikle løypenettet til å bli bedre og bedre.
Men hva er «bedre»? Hva er «kvalitet»? Å tilby et løypenett med «kvalitet» betyr for DL hele
tiden å vurdere i alle fall følgende sentrale faktorer. Kan vi skape forbedring i én eller flere av
disse faktorene, så bidrar vi til økt kvalitet:
Løypelengde: DL vil fortsette å utvide løypenettet og slik skape muligheter til både
turvariasjon og økt tilgjengelighet over hele fjellet. Med SLP-17 i hånden vil vi så raskt som
praktisk og økonomisk mulig klargjøre et løypenett på 200 kilometer og samtidig sikre
tilknytning til andre løypenett som gjør det mulig å gå både mot Dagali/Geilo, Jønndalen,
Imingfjell, Rødberg og Tunhovd.
Løypetype: SLP-17 definerer klare løypetyper med regler for bredde, maskinbruk,
terrengopparbeiding osv. DL vil søke å øke tilbudet av skøyteløyper og store
(maskinpreparerte) skiløyper med (minst) to spor. Samtidig vil vi ta vare på og gjerne utvikle
enkle, skuterkjørte løyper, som jo foretrekkes av mange brukere i fjellet framfor «doble
trikkespor».
Vi vil også arbeide med å få et system for bedre å få markert hva slags maskin som er benyttet i
den enkelte løypen til enhver tid.
Hyppighet i preparering: I dag prepareres alle skiløyper i alle helger og daglig i feriene,
mens frekvensen er noe lavere i mellomukene, gjerne med avtale om 30 km daglig.
Vindforholdene i fjellet krever høy frekvens, og vi mottar stadig klager over gjenblåste løyper.
Vi mottar stadig oftere også ønsker om løyper i ukedagene i vanlige vinteruker – stadig flere
aktive pensjonister og økt arbeidsfleksibilitet gjør at det ikke lenger holder å ha løyper bare i
helgene. Også reiselivsbedriftene og deres kunder/turister har vansker med at tilbudet varierer
fra uke til uke.
Vi skulle gjerne hatt økonomi til å kjøre hyppigere og jevnere gjennom hele sesongen, både i
helg og uke – gjerne 2 ganger samme dag når behovet og bruken er på topp.
Sesonglengde: Hytteeierne benytter hytta si stadig mer. DL merker press fra brukerne
om skiløyper både tidlig på høsten og ut i mai måned. I dag begrenser avtalene våre og
økonomien vår sesongen til å gå fra 1.november til 30.april. Et bedre tilbud spesielt tidlig på
sesongen vil øke attraktiviteten i området.
Det har vært gjort forsøk med snøproduksjon sesongen 2016-2017, men forholdene i fjellet
ligger dårlig til rette for dette. Dermed er vi avhengig av god grunnpreparering og økt
fleksibilitet i bruk av lettere utstyr for tidlig komprimering av snø og sporsetting. DL prioriterer
tidligløyper i «aksen» Feten-Høk på begge sider av fylkesveien. Slik vil flest mulig av
hytteeierne våre ha tilgang fra den ene eller andre siden.
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Videre hadde det vært flott om vi også kunne etablere et løypetilbud i mai, dersom
snøforholdene tillater.
Sikkerhet: Kanskje ikke det stikkordet de fleste tenker på først. Men DL – og DFV – er
opptatt av sikkerheten på Dagalifjell. Skiløypenettet vårt krysser F40 hele 5 steder og
Smådølveien 3 steder. Flere av disse – men ikke alle! – er nå godt skiltet med «fare! skiløyper»
på fylkesveien. Men farten er fortsatt høy, og selve kryssingen usikret. Dessverre er både broog kulvertløsninger ekstremt kostbare, og hittil umulige å få politikerne til å kreve av utbyggere
og veivesen. Dog er det krevd kulvert ved Høk i forbindelse med anlegging av «Miljøringen»
østre løp.
Fra DL sin side kan vi bidra til å redusere faremomentene ved å unngå nedover-bakker mot F40
og ved å skilte «kryssende vei» også i skisporet.
Fylkesveien brukes av mange til spasertur og hundelufting. Dette er ikke tilfredsstillende, og vi
vil skape et bedre tilbud atskilt fra F40 – helst før den første dødsulykken inntreffer. Prosjektet
«Flerbrukstrasé» (under) er det viktigste tiltaket vi har igangsatt for å bedre tilbudet – hele året
rundt; for gående, syklende, personer med nedsatt funksjonsevne, m.fl.

«Det snør ikke spor» - Økonomi og finansiering
«Det snør ikke spor», sier Skiforeningen i Oslo. Dessverre gjelder utsagnet også på Dagalifjell.
Det er ikke naturen selv som sørger for skiløyper. Det er heller ikke frivillig ubetalt
dugnadsinnsats. Det er derimot forretningsmessig inngåtte driftsavtaler med ulike kommersielle
aktører som gjør DL i stand til å «levere» et av fjell-Norges bedre skiløypenett her på
Dagalifjell. DL har i dag driftsavtaler med Fjellservice Uvdal AS og med Lars-Vidar
Henriksen.
Et viktig setningsledd i vårt formål er «... for de midler som til enhver tid er til rådighet.».
Det er DL sin første, viktige oppgave å øke og sikre finansiering til løypedriften. Dernest er det
vår oppgave å benytte de til enhver tid tilgjengelige midlene mest mulig effektivt. DL har ikke
anledning til å ta opp gjeld. Vi må altså sørge for å holde løypedriften innenfor de økonomiske
rammene vi får.
For 2017-2018-sesongen er den faktiske budsjettrammen DL har til rådighet på 1 030 500
kroner.
I 2017 ble det gjort beregning av hva det vil koste å ha en «optimal» løypepreparering av hele
løypenettet på Dagalifjell, både nåværende og nye løypetraseer. Beregningen endte på ca 1,5
millioner kroner. Og tallet forutsatte preparering omtrent på dagens nivå – altså gitt
sesonglengde, hyppighet osv. som i dag.
Legger vi på for ønskede forbedringer i disse faktorene, med kvalitetsforbedringer og konkrete
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prosjekter som beskrevet nedenfor, kommer tallet nær 2 millioner kroner, kanskje over.
(Prosjektet Flerbrukstrasé er da holdt utenfor.)
è Dette viser med all tydelighet at DL er nødt til å få økte tilskudd dersom skiløypetilbudet på Dagalifjellet skal bli slik vi ønsker.

DFV = hovedsponsor
DL har tradisjonelt primært vært finansiert av hyttefolket, gjennom medlemsavgiften i DFV.
Slik tror og håper DL at det fortsatt vil være. Vi er helt avhengig av DFV som kapitalkilde, og
hytteeierne som dominerende brukere og betalere. I sesongen 2107-2018 budsjetterer DL med
bidrag på 525.000 fra DFV og direkte fra hytteforeninger og hytteeiere.
Dette er betydelig. Men likevel: I dag betaler en hyttefamilie opp mot 7-12 ganger så mye for
en sesong i alpinbakken som for en sesong i skisporene på Dagalifjell. DL arbeider derfor
sammen med DFV for å øke hytteeiernes forståelse for at skiløyper ikke er et (tilnærmet) gratis
gode, og for å øke samsvaret mellom hvor viktig skiløypene er (jf. aller første avsnitt) og de
stadig økte kravene vi stiller på den ene siden, og det vi er villige til å betale for å få dette godet
slik vi ønsker det, på den andre.
Midlene fra DFV anser DL som svært viktige også fordi andre instanser ofte oppfatter disse
midlene som «egenkapital», og at de derfor kan «yngle» ved å utløse støtte også fra andre
offentlige og private instanser. Eksempler er prosjektstøtte fra DFV på 200.000 kroner til
grunnarbeider (bevilgning gitt som disponering av årets overskudd i DFV) og oppsparte midler
til «Tidligløype/Flerbrukstrasé på 500.000 kroner.

Andre finansieringskilder
DL jobber – gjerne i samarbeid med påvirkning fra DFV sin side – med å stabilisere og utvikle
tilgangen på midler fra andre bidragsytere:
-

-
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Fra kommunalt hold er situasjonen de nærmeste årene nå avklart og stabil, med NUK
sine vedtak om regler for tildeling av støtte til skipreparering. For 2017-18-sesongen vil
vi få 247.000 kroner i bidrag til prepareringen. Dette tallet er lavere enn det var før den
nye fordelingsnøkkelen kom på plass. Overfor kommunen arbeider vi både med å
påvirke den valgte fordelingsnøkkelen, samt å hente inn flere prosjektmidler.
Fra lokalt næringsliv er det primært Miljøringen (SA for lokale grunneiere i Øvre
Uvdal) som bidrar. Tilskuddet derfra forventes å bli 220.000 i 2018, et tall som øker
med hyttebyggingen i området. Nå vet alle at dette er penger som også egentlig kommer
fra hytteeierne. Dette er en politisk varm potet. Men DL forholder seg til ordningen slik
den er så lenge den er, og søker bare å sørge for at disse årsavgiftene reelt går videre til
skiløypepreparering fra Miljøringen (MR) og at de jevnt øker sine bidrag.

-

-

DL arbeider fremover parallelt med flere initiativ for å få øvrig, lokalt næringsliv på
banen. Det er vist fra NUK at hytteeierne legger igjen rundt 270 millioner kroner årlig
til lokalt næringsliv i Nore og Uvdal – fra snekkertjenester til dagligvare. DL mener vi
ser for lite av disse pengene pløyd tilbake til bidrag til skiløypenettet – den altså
viktigste faktoren for at vi kommer på besøk. DL vil øke lokalt næringslivs forståelse
for sammenhengene og med det øke bistanden til løypeprepareringen. I dag får vi kun i
underkant av 50.000 kroner fra lokalt næringsliv eksklusive MR.
DL er videre i startgropen med noen pilotprosjekt for å engasjere øvrig norsk næringsliv
som sponsorer på Dagalifjell.
DL søker også midler fra offentlige instanser, stiftelser, tippemidler o.a. til konkrete
prosjekter når det er relevant.

Våre konkrete planer og prosjekter
Innenfor rammen av hva DL får gjennomslag for om økt økonomisk tilskudd både fra DFV og
andre kilder, har DL en rekke konkrete planer for hvordan vi vil anvende pengene framover:

1. Grunnarbeider – forutsetning for tidlig og effektiv
løypepreparering
I samarbeid med vår driftsoperatør har DL påvist 10 konkrete prosjekter for utbedring av
løypetraseenes grunnforhold. Det er behov for fjerning av stein, etablering av broer og klopper,
nye skjæringer e.a. for at prepareringen av løypene kan starte tidligere og på mindre snø, og for
at prepareringen skal gå mer effektivt med mindre risiko for bl.a. skader på maskiner. Dette er
prosjekter som krever tyngre maskinkraft. De 10 prosjektene er spredt over hele Dagalifjell,
som vist i vedlagte kart.
Samlet antas kostanden å ligge mellom 0,5 og 1 million kroner. 200.000 er bevilget fra DFV,
500.000 er omsøkt fra MR, prosjektmidler er omsøkt fra NUK. Arbeidene igangsettes høsten
2018 ut fra samlet bidragsramme og utføres fortløpende i år/kommende år.
Ved anlegging av helt nye skiløyper i årene framover (jf avsnitt 3 nedenfor) vil det naturligvis
komme betydelige grunnarbeider i enkelte traséer. Disse er i skrivende stund ikke detaljert
utredet, men at det vil kreve ytterligere investeringsmidler, er hevet over tvil.

De 10 mest aktuelle prosjektene for grunnarbeider i skiløypene:
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i.

Vasstulan – Juvet; kryssing bekk bak V, nedgraving/pigging/bortkjøring av stein,
skjæring/fylling.

ii.

Feten – Talåsen; kryssing av bekk/enkel klopp, nedgraving/pigging/bortkjøring av
stein
Talåsen – Sjugurdshovde; nedgraving/pigging/bortkjøring av stein, kryssing av

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

bekk/enkel klopp.
Løytetjønn – Fjellsnaret; noe nedgraving/pigging/bortkjøring av stein nedenfor
nettinggjerde
Fyritjørnirunden; nedgraving/pigging/bortkjøring av stein ved og under F.
Hovdeseter - Skisenteret; nedgraving/pigging/bortkjøring av stein.
Bekkesetrunden; nedgraving/pigging/bortkjøring av stein fra Slåtteli, Ny løype i
bakke, flere klopper over bekker.
Ny bru over Smådølelva for ny løype Feten – Sjugurdshøgdi
Forbedringer i skøyteløypa bak Veahovda
Klopp over Eltebekken v/Torsetvannet

2. Dugnad – alle kan bidra
DFV og DL samarbeider om å etablere en ny tradisjon med å arrangere dugnad i høstferien
hvert år. I 2018 vil oppfølging av arbeidene ovenfor være aktuelt, samt rydding av kvist mm i
andre traséer. Evt også bygging av klopper. Dugnadsansvarlige i DFV og DL kommer tilbake
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til annonsering/invitasjon og konkrete arbeidsoppgaver høsten 2018, men oppfordrer allerede
nå alle til å delta lørdag 6.oktober. Det er hundretusener å spare på at vi selv gjør enkel
grunnpreparering, og det er sosialt og hyggelig!

3. Nye skiløyper – utvidelse av løypenettet
Èn ny løypetrasé er etablert i vinter; fra Lomlia til Dagali skisenter og løypenettet i Dagali.
Framover vil vi arbeide med å etablere de nye løypene tegnet inn i STP-17: Fjellsnaret –
Gvetavann – Eltebekktjønn i sør, 2-3 nye traséer Feten – Sjugurdshovdi – Veahovda i
nord/sentralt i løypenettet vårt, 2 nye traséer Dagali skisenter – Syningan i nordvest og løype
Tøddøl – Jønndalen i vest.
Alle disse vil gi flere valgmuligheter og bedre tilgang til løypenettet fra Fjellsnaret 1-2-3,
Tunlia og Talåsen/Smådøl, der det planlegges et nytt hyttefelt
MR styrer utviklingen av den fysiske Miljøringen, som i år er klargjort på vestsiden; fra toppen
av Uvdal skisenter og ned i dalen og Uvdal alpinpark. DL samarbeider med MR og med Uvdal
skisenter om preparering av disse traséene når de er klare. Allerede nå er det muligheter for
skilkøperne til å ta en tur på Imingfjella bak U skisenter og stå ned i dalen og ta heis opp til
Høk/Nørstebø/Fjellsnaret-området.

4. Skilting og merking
Nye skiløyper vil naturligvis bli merket (kvistet) og skiltet. Noen nye skiløyper gir flere nye
kryss der nye skilt må opp. Alle skiløyper blir tracket via skisporet.no så snart de er klare for
sporsetting. DL er i ferd med å navnsette nye løyper og kryss og forberede bestilling av skilt.
Et prosjekt for oppdatering av skiløypekartet i DFV-regi vil fange opp nye løyper også i
kartene.
Som de fleste vil kjenne til, er alle løyper merket med kvist i henhold til standardkrav fra
NUK/SLP-17. Det kreves at all kvist settes ut hver sesongstart og fjernes igjen ved sesongslutt
hvert år. Dette inngår i driftsavtalene vi har med operatørene våre.

5. Nye driftsavtaler – større fleksibilitet
DL har driftsavtaler som binder oss ut kommende sesong. Fra 2019-2020-sesongen står vi med
blanke ark. DL arbeider derfor for tiden mye med å se på alternative driftsmodeller, for å kunne
realisere kvalitetsforbedringene vi ønsker: øke fleksibilitet, utvide sesonglengden, øke
prepareringsfrekvens, korte ned prepareringstid og skape tydelige løypekvaliteter – uten å
sprenge rammene økonomien setter.
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I dette arbeidet inngår tanker om samarbeid med flere nye og ulike aktører / løypebaser, bedre
utnyttelse av utstyr som allerede finnes i alpinanleggene, og vurdering av investering i å eie
eget maskinutstyr versus innleie fra de profesjonelle aktørene.
Ny driftsmodell og nye avtaler må være klare til sesongen 2019-2020, altså inngått helst innen
sommeren 2019.

6. Flerbrukstrasé – sikkerhet og tilgjengelighet for alle på
Dagalifjell
«Flerbrukstrasé» er den betegnelsen SLP-17 benytter på en helårs turvei som benyttes som
skiløype om vinteren (altså ikke brøytet). DFV og DL har i flere år arbeidet med å etablere – og
å spare til – en slik trasé (før kalt «tidligløype»).
DL har høsten-17/vinteren-18 tatt initiativ til reelt å komme i gang med å anlegge
flerbrukstraséen som SLP-17 har godkjent i vårt område: langs skiløypa «Kabelen» fra
Torsetlia i nord til Nørstebøseterveien/Uvdal Alpinpark i sør, på vestsiden av F40.
NUK, MR, Næringsselskap, idrettslag og andre berørte er kontaktet og med i dette lokale
fellesløftet i en prosjektgruppe ledet av DFV/DL. Forprosjektering av prosjektet er i gang med
tidsplanlegging og kostnadsvurdering. Vi estimerer prosjektet til å være i 10-millionersklassen,
og i tillegg til lokale midler fra DFV, kommune og MR vil vi søke prosjektmidler hos alle
aktuelle instanser.
Første delprosjekt er traséen Torsetlia – Nørstebøseter. Parallelt arbeider vi «politisk» med å
utvide traséen med 3 deler til:
II Torsetlia – Feten vest for F40,
III Høk – Torsetlia øst for F40,
IV Torsetlia – Feten øst for F40.
Lykkes vi med dette, vil Dagalifjell om kanskje 10 år ha en 25 km lang helårs turvei i trygg
avstand fra bilene på F40; for gående, joggende, barnevogner, sykler, kanskje rulleski?, osv. om
sommeren og en flerbrukstrasé om vinteren for både fotturgående, klassisk skigåing og
skøyting.

Dagalifjell, mars 2018
For Dagalifjell Løypelag (DL)
Styret v/Hans Christian Bjørkto
Leder
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