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Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 – 2017 

fra 
Hemsedal Skiforening 

 
20. februar 2014 

    

Innledning 
 
Hemsedal Skiforening (HSF) er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber for enda bedre 
ski- og sykkelløyper i hele Hemsedal. Høringsuttalelsen er gitt med utgangspunkt i 
medlemmenes ønsker, behov og ideer til drift og utvikling av løypenettet. Foreningen har i 
dag drøyt 600 medlemmer, hvorav ca. 20 % er fastboende. Foreningen gav sesongen 2012-
2013 et tilskudd på kr 100.000.- til Hemsedal Utmarkservice (HUS). For inneværende sesong 
2013-2014 er målet å gi et tilskudd på kr 250.000.- 
 
Hemsedal Skiforening har til formål å virke for utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv i 
Hemsedal. 
 

Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a. å: 

1. Anlegge og vedlikeholde langrennsløyper og sykkelløyper i nært samarbeid med 

Hemsedal Utmarkservice, velforeninger og andre lag i Hemsedal. 

2. Utvikle barns og voksnes skiferdigheter og kjennskap til natur og friluftsliv. 

3. Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv. 

4. Organisere og arrangere friluftsaktiviteter alene eller sammen med Hemsedal 

Idrettslag og andre – sommer som vinter. 

 

Sammendrag  

 

Sti- og løypeplanens posisjon 

Sti- og løypeplanen (SLP) bør fungere som et styringsdokument for utvikling og drift av sti- 

og løypenettet i hele Hemsedal. Selv om dokumentet formelt sett ikke er juridisk bindende, 

bør det likevel ha en «posisjon/tyngde» som gjør at det gir klare, konkrete og forpliktende 

føringer til alle aktører om hvilke ambisjoner og langsiktige mål kommunen har, samt 

konkrete tiltak som tidfestes i en handlingsplan. 

 

Perspektiv 

 SLP bør ha et lengre perspektiv enn 4 år. SLP bør uttrykke en visjon og langsiktige mål om 

hvordan Hemsedal ønsker at sti- og løypenettet skal se ut i nær fremtid (10 års 

perspektiv). SLP må gi en klar retning til alle aktører: Kommunens politikere, idrettslaget, 

turistnæringen, utbyggere, friluftsorganisasjoner (som HSF og DNT) og ikke minst HUS 

som utførende «entreprenør». 
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 HSF foreslår at det hvert år utarbeides en konkret handlingsplan for de vedlikeholds- og 

utviklingstiltak som skal gjennomføres i kommende periode. HUS bør stå ansvarlig for 

utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplanen. Styret i HUS godkjenner planen 

innenfor rammene til SLP. 

 HSF foreslår at HUS sitt ansvarsområde utvides til å omfatte både ski- og sykkelløyper, 

samt vandrestier. Det forutsetter at HUS sin organisasjon og ressurser tilpasses 

tilsvarende. HSF tror at med HUS som «hovedentreprenør» vil det sikre en mer effektiv 

gjennomføring av de ulike tiltakene. Det vil også bidra til rolleklarhet mellom en 

oppdragsgiver, f.eks. Turistkontoret og HUS som leverandør. 

 

Styrende prinsipper 

 SLP må omfatte hele Hemsedal 

 Det skal legges vekt på tilrettelegging – ikke forbud, men være proaktiv og forebygge 

 Det skal legges vekt på sambruk – ski, sykkel og vandring 

 Når det vedlikeholdes, utbedres og/eller bygges nytt, skal det gjøres helhetlig, 

fremtidsrettet og med høy kvalitet 

o F.eks. skiløyper som er kategorisert som skøyte- og klassiskløype utvides til full 

bredde, nye gangbroer (bl.a. i sentrum) og klopper bygges brede nok til større 

løypemaskiner osv. 

 Alle stier og løyper kategoriseres ihht bruksområde og standard (viktig grunnlag for å 

kunne prioritere vedlikeholds- og utviklingsarbeidet) 

o Hvilke stier og løyper skal ha sambruk  

o Hvilke skiløyper skal utvikles til «Klasse 1 skiløype», dvs. full bredde for skøyting 

og klassisk. 

o Hvilke sykkelløyper skal utvikles til «Klasse 1 sykkelløye», dvs. bred nok og med 

jevnt dekke hvor en kan sykle med sykkeltralle og hvor mindre barn kan sykle. 

o Hvilke stier skal være rene vandrestier og hvilke skal kombineres med 

sykkelstier. 

 Når eksisterende sti og løyper skal vedlikeholdes/utbedres, eller nye anlegges, skal det 

tilstrebes å etablere rundløyper – gir bedre turopplevelse sommer som vinter, og mer 

effektiv ressursutnyttelse for løypemaskinene. 

 Hemsedal sitt sti og løypenett må sees i sammenheng med omliggende kommuners sti- og 

løypenett når vedlikeholds- og utviklingstiltak planlegges . 

o Kart må også dekke «nærområdene» rundt Hemsedal 

  



   
 

3 

 

 

Sammendrag - Tiltak 

 Løypemaskiner. Kapasiteten må økes. Det bør være 3 maskiner for å kunne ivareta nye 
og bredere løyper samt være reservemaskin ved driftsstans. En fornying av 
maskinparken synes nødvendig. 
 

 Skøytetraseer. Det blir stadig mer vanlig å skøyte også for mosjonister, og med 
utgangspunkt i Gravset bør det tilrettelegges for skøyting også i 20-kilometeren 
(Blomeslettrunden) og Helsinglia rundt. Her kjøres det mye dobbelt allerede i dag, det er 
serveringssted og mye åpent terreng uten altfor mye hytteeiendommer nær traseen. 
Skøyting også i ny trase under utarbeiding mellom Tuv og Holdebakken+sentrumsløyper. 
 

 Høyfjellsløyper. Bedre tilrettelegging og merking av høyfjellstraseer på ettervinteren. 
Områder som peker seg ut er Holdeskaret/Ål, Lægeret-Harahorn samt området innenfor 
Bjøberg på grensen mot Lærdal. Gjerne i tett samarbeid med DNT. 
 

 Tidligløyper. Tilrettelegge traseer som trenger lite snø, gjerne veier som ikke brøytes. 
Eks.vis traktorveien fra Huso mot Blomesletten og Tuv-Grøndalen. Slike traseer kan også 
kombineres med opparbeidede sykkelveier. (Nøreli-Auenhaugen) 
 

 Utvikle bedre traseer for ski- og sykkel – se tabell «Enkelttiltak» på side 5 
 

 Sykkel. Knytte sammen sykkelløypenettet der hvor det er kort avstand mellom to 
endepunkter på vei eller sti, og på den måten få rundløyper og utvidet sykkelløypenett – 
se tabell «Enkelttiltak» på side 5 for mer detaljer. 
 

 Skilting. Forbedre skiltingen sommer som vinter, spesielt i områdene; Ulsåk, Trøim, 
Holdebakken og Tuv. For nye oversiktskart, alltid vise hvordan sti- og løypenettet henger 
sammen med omliggende kommuner. 
 

 Dugnad. Involvere/engasjere alle velforeninger til å være med å ta ansvar for sti- g 
løyper i sitt nærområde. Dugnader må organiseres i nært samarbeid med HUS. HUS bør 
ta med innsats fra velforeningene i sitt dugnadsregnskap når vedlikehold og 
nyetableringer skal planlegges. 
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Kommentarer enkeltpunkter med referanse til innholdsfortegnelsen i planen 

 
4.3 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE 
Under samarbeidspartnere bør begrepet hytte vel byttes med den overgripende 
organisasjonen, Hemsedal hytteforening. 
 
 5 VEDLIKEHOLDS STATUS 
Det har i de senere årene vist at kapasiteten på løypemaskinene er for liten. For å kunne 
utvikle løypene i hele dalen og sikre en stabil drift er det behov for ytterligere en 
løypemaskin. 
 
6. STI OG LØYPENETT 
HSF er enige i viktigheten av et sammenhengende variert og gradert nett som binder alle 
turområdene i kommunen sammen. I tillegg til dette bør det komme tydeligere frem at 
løypenettene i Hemsedal også henger sammen med løypenettene i nabokommunene. Dette 
bør spesielt komme frem på kartmaterialet som distribueres. 
 
7 BEHOVSVURDERING OG TILTAK 
Den sterke økningen i befolkning og antall hytteovernattinger det vises til understreker 
behovet for nye traseer og utvikling av eksisterende sykkel- og skiløyper. 
HSF ser også behovet for at sambruk blir lagt til grunn ved utvikling av nye traseer. I 
forbindelse med utfasing av eksisterende stier og løyper må det også sees på at enkelte stier 
må kunne benyttes til sykkelstier. Tilrettelegging av enkelte stier for sykling vil også kunne 
styre trafikken for å begrense skader på spesielt sårbare steder. 
 
7.1.1 TURSTIER 
HSF mener det er viktig å tilrettelegge stier slik at det unngås for stor slitasje på enkelte 
strekninger. En løsning med f.eks trapper og steinsetting på slike punkter vil være gode 
tiltak, og stien til Skogshorn bør være et slikt prosjekt. 
 
7.1.1.6 
Under tiltak tillegges at stiene bør vintermerkes med kvisting. 
 
 7.1.2 SYKKELLØYPER 
Det er spesielt viktig at sykkelløyper bindes sammen med nabokommunenes sykkelnett.  
Det må videre legges til rette for sti- og terrengsykling. Løsningen ligger i god skilting, lett 
tilgjengelige kart, gode stier og løyper, funksjonelle grinder og sambruk med ski og vandring. 
 
Tiltak: 
Etablere flere og lengre rundløyper med utgangspunkt i Hemsedal. For å få til dette må stier 
benyttes/utbedres og knyttes sammen: 

 Hydalen – Grunke 

 Heggerust – Golsfjellet 

 Fanitullvgen og stølsveiene på sydsiden av Blåbergi mot Siresletti. 

 Helsinglia - Fekjan 
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7.1.3 SKILØYPER 
Når det etableres nye løyper er det viktig at disse anlegges i full bredde og med god 
planering som muliggjør sykling i samme trase.  
 

 Enkeltiltak Kost. Dato 

 Tidligløyper 
Tidligløype, utvide snøproduksjon på Gravset til også å omfatte 3 km.-runden. 
 
Tilrettelegge traseer som trenger lite snø, gjerne veier som ikke brøytes. Eks. vis 
traktorveien fra Huso Fjellgard mot Blomesletten og Tuv-Grøndalen.  
Slike traseer kan gjerne kombineres med opparbeidede sykkelveier. (Nørelien – 
Auenhaugen).  
 
En lengre tidligløype – planert 8 km. 
 
Tidligløypen i Holdeskaret blir fra mars 2014 benyttet som anleggsvei. 
Tidligløypen i Lykkja (bilveien Sørejallen-Nørelien) blir fra sesongen 2014 - 2015 
vinterbrøytet. Ny trase legges ut i terrenget.  Ved anlegging av nye traseer må det 
tenkes både bredde for skøyting og underlag for sykkel/tidligløype i disse to 
traseene.  

  

 Skøytetraseer 
Det blir stadig mer vanlig å skøyte også for mosjonister, og med utgangspunkt i 
Gravset bør det tilrettelegges for skøyting også i 20-kilometeren 
(Blomeslettrunden) og Helsinglia rundt. Her kjøres det mye dobbelt allerede i dag, 
det er serveringssted ogmye åpent terreng uten altfor mange hytteeiendommer 
nær traseen. Skøyting bør også etableres i ny trase under opparbeiding mellom 
Tuv og Holdebakken + sentrumsløyper.   

  

 Høyfjellsløyper 
 
Bedre tilrettelegging og kvisting av høyfjellstraseer på ettervinteren, for å sikre 
trygg ferdsel i høyfjellet. Områder som peker seg ut er: 

 Holdeskaret/Ål 

 Lægret - Harahorn 

 Området Bjøberg på grensen mor Lærdal. 
 
Disse tiltakene tenkes utført  i tett samarbeid med DNT. 
 
Høyfjellsløypene bør ha full bredde både for skøyting og klassisk? Lett å 
tilrettelegge (ingen hugging, lite grunnarbeid?), og helt i tråd med 
omkringliggende kommuner man liker å sammenligne seg med. 
 

  

 Rulleskiløype 
For å kunne tilby Hemsedal som en helårs skidestinasjon bør det etableres en 
rulleskiløype med lys, i planperioden. Denne bør tilknyttes eksisterende 
sykkelveinett. 
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 Nye løyper 

 Etablere ny ski/sykkelløype fra Nøra til Bergastølen langs Storevann.  

 Utvikle løypenettet fra Holdeskaret mot Ål 

 Kviste flere høyfjellsløyper – innover i fjellet/trygghet 

 Rundløype Torsetbygda 
 

  

 Nærmiljøanlegg 
 
Kjøre opp  rundsløyper som enkle nærmiljøanlegg i nærhet til boligfeltene på 
Ulsåk, Trøim og Tuv. Dette er et godt lavterskeltilbud og kan kombineres med 
skileikanlegg. 
 

 
 

  

 
7.2 ANDRE TILRETTELEGGINGSTILTAK 
 
7.2.6 
Merking av stier må fortsatt kunne utføres ved hjelp av maling og varder. HSF mener at 
dette er en tradisjonell metode som naturen tåler om man gjør det riktig.  
 
7.2.7 
Det bør opparbeides flere P-plasser langs R-52 i Møredalen nord-øst for Hestebottfjellet – 
utgangspunkt for fjellvandring og randonee – tømmerstokkbro over elven må repareres. 


