
Page 1 of 3 
 
 

 

Dagalifjell løypelag 
 

Styrets årsmelding for 2020/2021 
 
 
INNLEDNING – OM DAGALIFJELL LØYPELAG 
 
Dagalifjell løypelag er en sammenslutning av interessenter knyttet til nettet av stier og skiløyper på 
Dagalifjellet. Løypelaget har som formål å «arbeide for å skape et best mulig sti- og løypenett på 
Dagalifjellet for de midler løypelaget til enhver tid har til rådighet».  
Løypelaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 895 770 582.  
 
Løypelagets oppgave er å organisere vedlikehold, drift og utvikling av stier og skiløyper i Dagalifjell 
løypeområde, som omfatter Øvre Uvdal, Dagalifjellet og Tøddøl. Omfanget er nærmere beskrevet i 
Kommunedelplan for Stier og Løyper, godkjent I kommunestyret I Nore og Uvdal 20.juni 2017.  

 
Personer, organisasjoner og selskaper som bidrar til finansiering av Løypelagets virksomhet, kan bli 
medlemmer av løypelaget: 

• Dagalifjellets vel samt hytteeierforeninger, hytteeiere og fastboende som bruker 
Dagalifjellet som rekreasjonsområde, 

• Miljøringen og grunneiere i Øvre Uvdal, 
• Næringsdrivende og lag med virksomhet i Nore og Uvdal kommune. 

 
Nore og Uvdal kommune er offentlig bidragsyter, men har av prinsipielle grunner meddelt at den 
ikke ønsker å være medlem av løypelaget. 
 
Styret 
Løypelagets virksomhet ledes av et styre på seks personer bestående av representanter i henhold til 
vedtektenes punkt 8. Styret har i driftsåret 2020-2021 bestått av: 
 
Fra Dagalifjellets Vel/hytteeierne: 
Hans Christian Bjørkto  styreleder 
Arve Syvertsen  styremedlem 
Jan Bruserud   styremedlem 
 
Fra Miljøringen, næringsdrivende og grunneiere: 
Halvor Rennehvammen styremedlem 
Kjetil Nørstebø  styremedlem 
Dag Falkenberg  styremedlem 
 
Styret har avholdt 2 styremøter og ellers hatt løpende kontakt på epost. 
Det er i likhet med tidligere års praksis ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året 2020-2021. 

 
 

VIRKSOMHETEN I PERIODEN 
 
Løypepreparering 
Lars Jørgen Ro og Lars-Vidar Henriksen har vært engasjert av Løypelaget for å utføre det praktiske 
arbeidet med løypekjøring og tilhørende tjenester henholdsvis på Dagalifjellet sentralt og Øst (ca. 
100 km) og i Dagalifjellet vest, Øvre Uvdal + Tøddøl (ca. 55 km). Løypekjøringen ble utført med 
løypemaskin, scooter og beltevogn i henhold til nye rammeavtaler for 2019-2024. 
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Sesongen 2020-2021 har vært ganske «normal».  Snøforholdene har vært normalt gode og 
sesongen gjennomsnittlig lang. Det har vært jevnt gode forhold hele vinteren og ingen spesielle 
eller alvorlige hendelser. Generelt er tilbakemeldingene fra brukerne av løypenettet i Dagalifjell 
løypeområde positive.  
 
Nye skiløyper gir også flere nye kryss der nye skilt må opp. En stor forbedring i skilting ble gjort i 
2020, og DL er i prosess med å navnsette nye løyper og kryss for fortsatt forbedring av skilting. 
Konkrete innspill fra brukerne til forbedret skilting mottas med stor takk inn til styret i DL! 
 
Nytt sti- og løypekart ble klart i 2021, i samarbeid med DFV, kommunen og Kart Fossøy. Vi vil 
løpende vurdere nye opptrykk når nye løypetraséer er klare. 

 
Grunnarbeider, dugnad 
Løypa østover fra Vasstulan ble etter krav fra kommunen redusert i bredde, og stedlig masse 
erstattet en del tilkjørt steinmasse. Løypa «Kabelen» sør for Torsetlia ble lagt om til mindre 
trafikkfarlig trasé. For øvrig ble det bare gjort mindre arbeider i løypenettet på barmark.  
Fjellsnaret AS klargjorde i 2020 ny trasé til/gjennom Søre Fjellsnaret, ca. 3,5 km. Denne ble 
preparert gjennom skisesongen med ekstra pengestøtte fra Fjellsnaret AS. 
 
På dugnad i høstferien 2020 arrangert av DL og DFV i fellesskap jobbet flere lokale arbeidslag.. 
Sommer-turstien fra Gamle Vasstulan oppover Dagalivegen ble ryddet. Likeledes ny trasé ved 
Talåsen og nederste del av løypa fra Nørstebølia til Djupegrønut. Ny løype mellom Fjellsnaret 1 og 
2, fikk "litt finpuss". Gammelt piggtrådgjerde langs sommersti Nørstebølia-Juvshovda ble fjernet, og  
ny varde ble bygget på Juvshovda. 

 
 
FINANSIERING OG ØKONOMI  
 
Finansieringen av løypelagets virksomhet skjer som kjent ved et frivillig spleiselag mellom 
Dagalifjellets vel/hytteeiere, Miljøringen SA/grunneierne og Nore og Uvdal kommune. 
 
Drift og resultat 
Løypelaget opererer med avvikende regnskapsår fra 1. juli til 30. juni. Driftsåret 2020-2021 har gitt 
et underskudd på kr 110.332,-. Budsjettet tilsa et underskudd på kr 61.000,-. Hovedårsaken til 
resultatavviket var kostnadene ved pålagt standardreduksjonen på løypa østover fra Vasstulan, ny 
terskelbru over Hagasetåe og omlegging av løypa sør for Torsetlia, kostnader som ikke var 
budsjettert. 

 
De totale inntekter ble fordelt slik: 

 
Innenfor Kulturdepartementets forskrift om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 
frivillige organisasjoner, har DL fått refusjon på kr 193.812,-. Dette er forbundet med stor 
usikkerhet fra år til annet, men signalene fra Kulturdepartementet er i alle fall at ordningen 
opprettholdes.  
 
Grasrotandelen vår vokser litt etter litt. SMS-tjenesten er opprettholdt også siste sesong, og gir et 
lite netto bidrag. Disse bidragene betyr likevel minimalt for vår økonomi. Det er foreslått å skrote 
SMS-ordningen og innføre bidrag via VIPPS fra 2021-22. 

2020/2021
2019-
2020

2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017

2015-
2016

 kr          752 000 669000 734750 525750 475750 403161

 kr          425 000 301260 548752 257550 170000 56043

 kr               6 800 0 17322 60363 60000 139430

 kr          210 000 282399 324025 247640 247640 285000

 kr          200 160 174583 132043 161081 152169 119966

 kr         1 593 960 1427242 1756892 1252384 1105559 1003600Sum bidrag

Bidragsyter

Hyttefolk via Dagalifjellets Vel og hytteeierforeninger

Hyttefolk via Miljøringen

Frittstående næringsdrivende/grunneiere via N&U Nær.selskap

Nore g Uvdal kommune (NUK)

Andre (mva kompensasjon, grasrot og SMS)
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Løypelaget har både ekstern regnskapsfører og ekstern revisor. Revisjonshonorar til 
Revisorkollegiet AS ble på kr 6.956. For å ha en ryddig og uavhengig økonomifunksjon, har styret 
valgt å gi regnskapsføreroppdrag til Arne Gunnar Haugen/Uvdal Regnskapsservice AS. Han lar sitt 
honorar for 2020-21 være hans bidrag til løypekjøringen.  
 
Balanse og egenkapital 
Dagalifjell løypelag har per 30.06 2021 en egenkapital på kr 319.497 og kasse/bank på kr 308.561.  
Dette gir løypelaget en nødvendig likviditetsreserve. Men vi har «trukket på» egenkapitalen med 
ca. 250.000 kroner gjennom de siste fire årene for å få gjennomført ønskede tiltak, noe som tydelig 
dokumenterer at vi ikke har fullfinansiert drift.  
 
Driftsavtalene for sesongen 2021-2022 og planlagte barmarkarbeider gir en kostnadsramme på 
1.698.000 kroner. Det budsjetteres med et underskudd på kr 39.500 for kommende sesong. Og vi 
skulle gjerne gjort enda mer... 
 
 
UTVIKLING, AVTALER FRAMOVER 
 
De økonomiske bidragene fra hyttebeboerne gjennom Dagalifjellets vel, lokale hytteforeninger og 
Miljøringen SA er helt avgjørende for hva løypelaget kan få gjort. Løypelaget kan selv ikke stifte 
gjeld.  
 
I 2019 ble det gjort en ny beregning av hva det vil koste å ha en «optimal» løypepreparering av hele 
løypenettet på Dagalifjell, både daværende og ennå ikke opparbeidede løypetraseer. Beregningen 
endte på ca. 2,0 millioner kroner. En forventet prisstigning og økning i tilbudet (antall km, 
sesonglengde, hyppighet, kvalitet) indikerer at nærmere 2,5 millioner kroner er et sannsynlig 
kostnadsnivå om få år. Dette viser at DL er nødt til å få økte tilskudd framover dersom skiløype-
tilbudet på Dagalifjellet skal bli slik vi ønsker.  
 
Derfor er det gledelig å se at bidragene til årlig løypepreparering gjennom Miljøringen SA øker år 
for år. Pengene kommer fra den delen av hyttebeboerne på fjellet og i Øvre Uvdal som har tinglyst 
avtale med grunneieren sin om årlig betaling til preparering av skiløyper. Denne banebrytende 
avtalen startet i 2010 med bidrag fra hver hytteeier på den gang 1500 kroner, indeksreguleres hvert 
år og er for 2021 ca. 1900 kroner. 
 
Miljøringen SA (MRSA) er i tillegg en svært viktig bidragsyter og partner til å utvikle løypenettet 
vårt. Gjennom infrastrukturfondet som MRSA forvalter og som får nye tilskudd for hver nye hytte 
som bygges på «MR-grunn», bevilger MRSA betydelige midler til utvidelse av løypenettet, til 
prosjekter som «U-ringen» og «Flerbrukstraséen», og til utbedringer av løypene på barmark. DL 
anerkjenner at dette bidraget utgjør grunneiernes betydelige, egne bidrag til et stadig bedre 
løypetilbud i vårt område. 
 
DL har tradisjonelt primært vært finansiert gjennom medlemsavgiften i Dagalifjellets vel - DFV. Slik 
tror og håper DL at det fortsatt vil være. I sesongen 2021-2022 budsjetterer DL med bidrag på 
750.000 fra DFV til løypekjøring. Det er viktig at også DFV lykkes i å hente inn økte midler fra sine 
medlemmer, primært ved å heve bidragsnivået per hytte opp mot nivået MRSA-hyttebeboerne 
avkreves. Konkret er det er mål at alle hytteeiere bidrar like mye til løypekjøringen i vårt område, 
enten pengene samles inn gjennom DFV, hytteforeninger eller Miljøringen SA. 

 
Rammeavtalene med våre to operatører 2019-2024 med opsjon på ytterligere 5 års forlengelse gir 
et stabilt grunnlag for driften framover. Styreleder i løypelaget utviklet vinteren 2018 en «Plan for 
skiløypedrift» som oppsummerer løypelagets tanker om utvikling og framtidig drift på Dagalifjellet. 
Denne planen revideres jevnlig, sist i juli 2021. Planen er lagt ut på DFV sine hjemmesider og sendes 
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alle som etterspør den. Planen har fått gode tilbakemeldinger fra våre interessenter og er et 
rammeverk og redskap for styrets prioriteringer og arbeid i årene framover.  
 

 
Dagalifjell, august 2021 
 Styret i Dagalifjell Løypelag 

(sign) 
 
Hans Christian Bjørkto 
Styreleder 

        (sign)  
 
       Arve Syvertsen  
     Styremedlem 

(Sign) 
 
Jan Bruserud      
Styremedlem 

 
   (sign) 

 
Halvor Rennehvammen 
Styremedlem 

   
     (sign) 
 
    Kjetil Nørstebø  
    Styremedlem 

 
(sign) 

 
Dag Falkenberg 
Styremedlem 


