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Årsrapport 
 

1. Generelt og Styrets sammensetning 

En ny sesong for Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) er over. Sesongen 2016/2017 markerte det 

femte driftsåret for KL. Løypelaget er registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjons 

nr. 937893566. Styret i KL har bestått av følgende personer i 2016/17: 

• Bjørn Reime, Hellebrote (leder) 

• Dag Lønnerød, Holmevatn 

• Knut Kjelsås, Sylvtjønn 

• Arild Jørgensen, Breili 

• Halvor Grimstveit, Kyrkjebygdheia AS 

• Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) 

• Baste Matre, Huvtjønnleiken (varamann) 

 

Det er i løpet av året avholdt 3 styremøter. Det har i tillegg har vært mye personlig kontakt, 

samt via e-mail og telefon.  

2. Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag 

Løypelagets primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløper og turstier. Dette 

innebærer blant annet: 

• Sikre gode skiløyper til alle brukere på Kyrkjebygdheia og omegn, herunder hytteeiere, 

grunneiere, lokalbefolkning og dagsturister. 

• I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge for løypepreparering.  

• Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid. 

• Kreve inn løypebidrag.  

• Merke og rydde nye og gamle turløyper 

• Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet via sosiale medier og vår hjemmeside - www.kbhl.no. 

 

3. Løypekjøring 2016/17 

Hovedmålet for KL er å tilby et velpreparert 

løypenett i helgene og alle dager i jul, vinterferie 

og påske. Et delmål er å tilby brukbare løyper 

også i ukedagene gjennom vintersesongen. Derfor 

er Frovassdalen rundt, bedre kjent som mil-løypa 

og 7 km, blitt kjørt opp og preparert i midtuka. 

Denne løypa går fra steinbruddet (der 

løypemaskinen står) via Sylvtjønn, Langmyr, 

Hellebrote og Frovassdalen. Blå løype på vedlagte 

løypekart.  

http://www.kbhl.no/
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Vi har registrert at Skisporet.no og vi i løyplaget har brukt forskjellige navn på løypene våre. For 
å rydde opp i dette har vi kommet til enighet om følgende løypenavn. Se løypekart ovenfor 

Oransje løype: Breilivatn rundt, altså rundløypa Huvtjønnleiken, Sylvtjønn, Skornetten, 

Raundalsfenta, Holmevatn og til Breili. 

Rød løype: Espeliheia 

Blå løype: Frovassdalen rundt, dvs det vi har omtalt som mil-løypa og 7 km med start ved 

Breili. 

Grønn løype: Lauvnetten, dvs løypa fra Stemtjønn til Drangane eller 2 mils sløyfa som vi har 

kalt den tidligere. 

Gul løypa: Kjempåsløypa 

 

• Det ble en spesiell og altfor kort skisesong. Det startet lovende med et stort snøfall 

allerede i begynnelsen av november, men da var det ikke tele i bakken slik at oppkjøring 

med løypemaskin ikke var mulig. Som forventet forsvant denne snøen etter kort tid på 

grunn av mildvær og regn. Dette mønsteret skulle vise seg å bli «normalen» utover 

sesongen. Et snøfall på 30-50 cm ble dessverre etterfulgt av regn og mildvær.  

• Vi måtte vente til 11 februar før vi kunne foreta første oppkjøring med løypemaskin. På 

ny skulle vi få problemer med mildvær og regn og tilslutt underkjølt regn da vinterferien 

startet. Forholdene tillot kun å kjøre opp deler av løypenettet. 

• Mot slutten av vinterferie uken bedret forholdene seg noe og vi gjorde klart for 

oppkjøring. På Stemtjønn fikk vi problemer med løypemaskinen og vi måtte vente et par 

dager på nye deler. Fredag 24 februar kom vi i gang igjen med løypekjøringen. 

• Så fikk vi noen uker med fine forhold 

og regelmessig oppkjøring før mildværet 

satte inn på nytt med den følge at det ble 

veldig bløtt med overvann flere steder.  

• Derfor ble det heller ingen 

oppkjøring av løyper i påska noe som vi 

beklager sterkt, men været kan vi som 

kjent ikke gjøre noe med.  

• Vi har også hatt et samarbeid med 

Nesheia hytteområde i løpet av vinteren. 

Det ble kjørt opp en snøscooter løypa fra Holmevatn og inn til Loftsteinen. Derfra kom 

man inn på deres løypenett. Vi vil fortsette med dette samarbeidet også neste år, men 

det er Nesheia som tar initiativet og er ansvarlig for oppkjøringen.   

• Akebakken ved Huvtjønnleiken ble også denne vinteren kjørt opp når snøforholdene har 

gjort det mulig. Det har vært et populært tiltak og akebakken er blitt mye brukt.  

• Styret vil rette en stor takk til Kristian for hans profesjonelle arbeid med løypekjøring 

gjennom hele sesongen. En stor takk også til den yngre garde Grimstvedt for oppkjøring 

av løypenettet ved flere anledninger med snøscooter når forholdene ikke tillot annet 

redskap ute i terrenget. 
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4. Utvikling av sommerløyper 

Hovedmålet for sommerløypene er at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en 

sommerløype. Tre sommerløper har vært prioritert: 

1. Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn 

2. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten 

3. Sommerløyper på Espeliheia 

Sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten er ble 

ferdig kloppet høsten 2016. Kun mindre arbeid 

gjenstår som er blitt ferdig på sommeren 2017. En 

stor takk til alle som har bidratt på dugnad for å få 

denne turløypa ferdig. 

Sommerløypa fra toppen av Frovatn til 

Nutstøylnuten har vært ryddet og blåmerket på 

privat initiativ. Løypa er nå forlenget opp Stemtjønn. 

Den er nå ryddet og blåmerket fram til Hellebrote. 

Den gjenstår å rydde og re-merke fra Hellebrote til 

Nutstøylnuten samt sette opp skilt som viser inngang til denne løypa både ved Stemtjønn, 

Langmyr og Hellebrote. I tillegg er det også et ønske om å lage en rundløype slik at vi ikke 

behøver å gå samme vei tilbake. Planen er å få dette gjort i løpet av høsten 2017.   

Sommerløypa på Espeliheia som vi har kalt «Svåheii rundt» ble ryddet og blåmerket i 

september 2015 og er blitt meget populær. Tilbakemeldingene fra turgåere på sosiale medier er 

meget positive. Det synes vi er gledelig. Vi jobber fremdeles med å finne en ny offisiell 

start/stopp for denne løypa. 

Alle berørte grunneiere har fått brev samt kontraktsforslag til hvordan vi som løypelag vil utføre 

arbeidet med disse turløypene. I oversendelsesbrevet var det også vært en frankert retur 

konvolutt med kopi av avtalen. Dessverre har få returnert en signert kontrakt. Av de nærmere 30 

kontraktene som er sendt ut har vi fått 9 godkjente kontrakter tilbake. Selv om vi i brevet har 

understreket at dersom vi ikke har fått merknader innen en viss dato regner vi med at vi kan 

utføre arbeidet med turløypene som planlagt. Mangel på klare svar skaper likevel en viss 

usikkerhet og styret vil prøve å få flere til å signere kontrakten selv om de muntlig har sagt ok. 

For å vedlikeholde turløypene og kanskje forbedre disse etter hvert er det blitt etablert 

dugnadsgrupper for hver av disse løypene. Det gjenstår å etablere en dugnadsgruppe for 

turløypene på Espeliheia.   
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5. Økonomi 

Løypelagets økonomi er blitt betydelig forbedret de siste 2-3 årene. Etter et underskudd det 

første driftsåret har vi hatt overskudd alle de neste årene. Regnskapet for 2016/17 viser et 

overskudd på kr. 7.151,82. mot kr. 

183.452,74 i 2016 som i all hovedsak 

tilskrives en støtte fra Nissedal 

kommune på kr. 206.500. KL har nå en 

bankbeholdning på kr. 305.733,38.  

 

Det er god oppslutning blant 

hytteeierne for å støtte løypelaget. Vi 

takker for all økonomisk støtte. I alt har 

403 hytteeiere betalt inn løypebidrag. 

Dette er imidlertid en nedgang på 13 

innbetalinger fra 2016. Løypebidraget 

fra hytteeierne ble satt ned fra kr. 900 

til kr. 850 for 2016/17 sesongen.  

 

Det ble sendt ut innbetalingsanmodning til 553 hytteeiere, dvs at 72.9% av alle hytteeiere har 

betalt løypeavgiften for siste sesong. Løypebidraget til  KL er frivillig, men resultatet er likevel litt 

skuffende siden vi har som mål på om lag 80%. De to foregående år hadde vi 76.7% (2016) og 

79.8% (2015). Revisor har også i sin revisjonsrapport påpekt dette og ber om at det blir satt i 

verk tiltak for å bedre innbetalingen fra alle hytteeierne. Styret velger å tro at den dårlige 

vinteren er hovedårsaken til denne nedgangen. En annen årsak kan være at vi hovedsak 

sender ut betalings anmodning via mail istedenfor innbetalingsgiro, som var vanlig praksis 

tidligere. For å forenkle mulighetene for å betale løyebidrag til KL vil det fra sesongen 2017/18 

være mulig å betale via VIPPS. Mer informasjon om denne betalingsmåten i løpet av høsten. 

 

I tillegg har 7 andre gitt sitt løypebidrag til KL. Dette er i hovedsak beboere i Nissedal som har 

gjestekort på Heiveien. 

 

• Totalt kom det inn kr. 341.600 i løypeavgift. På grunn av endret og lavere sats er dette 

en nedgang på kr. 29.340. Gjennomsnittlig innbetaling er kr 833.  

• Løypeavgiften pr. hytte var satt ned fra kr. 900 til kr. 850 

• Flere hytteeiere betaler fullt bidrag eller mer.  

• Momsrefusjon og Grasrot andel utgjør til sammen kr. 35.566 (kr. 30.803 i 2016) 

• KL mottok ingen gaver eler sponsor midler i 2016 
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• I forbindelse med innføring 

av eiendomsskatt i Nissedal 

kommune søkte KL også i år om å 

få tildelt midler av den såkalte 

«fellespotten». Dessverre fikk vi 

ingen midler denne gangen.  

• Selv om vi nå sender ut 

betalingsanmoding via mail, vil 

styret få takke Veistyret for 

oppdaterte adresselister og 

utskrivning innbetalingsgiroene 

• Totalt kostnader for driftsåret 

2016/2017 er kr. 372.015,03. 

Rene driftskostnader utgjør av 

denne summen kr. 351.855,13. 

Betaling til Kyrkjebygdheia AS for løypekjøring utgjør kr. 335.000 og er selvfølgelig den 

største og viktigste utgiften for KL.  

• Arbeidet med forbedring av tre broer i skiløypa er nesten ferdig. Det gjenstår noe arbeid 

på broa ved Nystøylvatn. Materialer for dette arbeidet er belastet regnskapet med kr. 

4.393. Arbeidet med tilrettelegging av turløyper fortsetter og er belastet regnskapet med 

totalt kr. Kr.15.766,90.  

• Vi har et abonnement på Skisporet.no via Friluftsrådet Sør. Dessverre har de ikke sendt 

faktura for siste vinter, men bekrefter at kostnaden er den samme som året før, kr. 3.300 

• Regnskapet er også belastet med en ny printer kr. 2.404 samt forberedelses kostnader 

til flytting av web-kamera, kr.1.698 

• Regnskapet er vedlagt denne årsrapporten. 

 

5. Annet 

 

a) Web- kamera og web-side 

Siden høsten 2014 har vårt webkamera og vår webside- www.kbhl.no – vært operativt. 

Tilbakemeldinger tyder på at dette er populært blant hyttefolket og andre brukere av 

Kyrkjebygdheia. Styret vil derfor jobbe kontinuerlig med å forbedre informasjonen og 

bruken av vår web-side.  

b) Informasjon til medlemmene 

Informasjon til alle er viktig for løypelaget. I tillegg til vår web-side, har vi brukt Facebook 

sidene «Vi som bruker Kyrkjebygdheia» og «Vi som har hytte på Kyrkjebygdheia» som 

informasjonskanaler. I løpet av året har vi publisert 50 ulike løypeinformasjoner på vår 

web-side og disse Facebook sidene. Særlig førstnevnte Facebook side er blitt meget 

populær og har økt med over 1.000 «medlemmer» i løpet av et par år og har nå over 

2250 medlemmer. Vi vil fortsette med denne informasjonen også neste sesong.   
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c) Grasrotandelen i Norsk Tipping  

Registreringen i Frivillighetsregisteret gir oss rett til å få Grasrotandeler fra Norsk 

Tipping. Ved utgangen av mai 2017, hadde 49 personer oppført KL som grasrot 

mottaker. For inneværende regnskapsår har dette gitt en viktig ekstra inntekt på kr. 

13.340,19 

Grasrotandelen har økt gradvis 

over årene og blitt en betydelig 

inntektskilde for KL Styret er 

enige om å intensivere 

informasjonen til hytteeierne, 

men vi gjentar at det er ikke 

KL’s intensjon å ta å ta 

Grasrotandeler fra andre 

veldedige organisasjoner. Har 

dere barn og barnebarn i 

idrettslag, musikkorps, etc. og 

gir Grasrotandelen til dem er 

det riktig, men hvis dere ikke 

har noen tilknytning tar vi 

gjerne mot din Grasrotandel. 

 

d) Dugnad 

Det ble arrangert to dugnader for å gjøre ferdig turløypa fra Ervetjønn til Skornetten 

høsten 2016. Det var god deltagelse på begge dugnadene slik at arbeidet kunne 

ferdigstilles. Det ble også gjort en 

dugnad på broene ved Nystøylvatn og 

Drangane. Styret retter en stor takk til 

alle som har deltatt på dugnadene til 

felles beste. Totalt har vi det gått med 

over 100 dugnadstimer. Da er ikke et 

ubetydelig arbeid fra styrets side 

inkludert. 

 

e)  Gaver og sponsor midler 

Kyrkjebygdheia Løypelag søkte også i år støtte fra "Fellespotten" i forbindelse med 

innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Innstillingen til Formannskapet var kr. 

40.000, men resultatet ble at løypelaget ikke fikk noen tildeling til utbedring av ski- og 

turløyper for 2017. Begrunnelsen fra Formannskapet var som følger: 
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"Når ein skal tilrå ei disponering av pott for 2017 vil det vere naturleg å sjå til kva potten for 

2015 og 2016 blei nytta til. Ein stor del av potten blei i både 2015 og 2016 nytta til 

investeringstilskot/opprusting av løypenett (sommar og vinter) på Gautefallheia og 

Kyrkjebygdheia. Ein kan då seie at desse løypenetta har fått sin "del" og at Fjone og Felle 

sine løypelag nå bør prioriteras." 

 

Nå har alle løypelagene i kommunen fått sin del av «fellespotten». KL vil sende inn en ny 

søknad i år, men ønsker å få klarere retningslinjer og mer forutsigbarhet i hva kommunen årlig 

er villig til å bidra med til vårt arbeid for å tilrettelegge ski- og turløyper til beste for hytteeiere og 

kommunes innbyggere. Svaret fra kommunen kan dessverre tydes dit hen at vi ikke får mer 

stønad fra Nissedal kommune i denne kommunestyreperioden, dvs til 2019. 

 
 

f) Kommunedelplan Kyrkjebygdheia 2017- 2028 
 
I alt 11 mulige nye hyttefelter er behandlet i Kommunedelplan Kyrkjebygdheia 2017 – 2028. 

Utbygging for fire av disse hyttefeltene kan/vil påvirke dagens skiløypenett. Dette gjelder 

følgende nye hyttefelt: 

 

• Fitjestøylbakkane (g/bnr 13/1) - Kan komme i konflikt med dagens skiløypenett 

• Leirådalen (g/bnr 12/1): - Kan komme i konflikt med dagens skiløypenett 

• Sylvtjønnristine (g/bnr 12/2) – Avhengig av hvordan tilførselsvei bli bygd. 

• Åsbrekklia (g/bnr 12/1): -  Helt mot øst hvor dagens skiløype går. 

I vårt brev til kommunen ba vi om at det tas behørig omsyn til skiløypene i disse eventuelt nye 

hytteområdene. I sitt svarbrev skriver plansjefen at  

«I føresegnene til kommunedelplanen står det spesifikt om kva ein slik plan må oppfylle/ta omsyn til, 

m.a. i høve til ski- og turløyper m.m.:» 

I forbindelse med første utkastet til tomtedelsplanen for Sylvtjønn Vest (salg av Torgeir 

Grimstvedt tomter) ble skiløypa fra Huvtjønn til Sylvtjønnvatn sperret. I følge kommunen var 

dette en feil og er rettet opp slik at skiløypa går som før. 

 

I tidligere kommunedelplan for Kyrkjebygdheia er det gitt godkjennelse for utbygging av et 

mindre antall hytter på Sylvtjønnrista. Dette var før løypelaget ble etablert. Eventuell utbygging 

vil medføre en omlegging av skiløypa fra Sylvtjønn og ned til Langmyr. Utbygger er pålagt å 

sørge for at det blir gjort. 

 

g) Innkomne forslag 
 

Det er kommet flere forslag til styret til forrige årsmøte og gjennom året. Forslagene går i 

hovedsak ut på to konkrete saker 

1. Skøytespor versus klassiske spor 

2. Nye skiløype traséer 
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Styret har besluttet at vi fortsetter med to klassiske spor syd for Heiveien og et klassisk spor og 

ett skøytespor nord for Heiveien slik det har vært siden løypelaget ble etablert. Når det er sagt 

er det nå flere som ønsker ett skøytespor og ett klassisk spor. Styret vurderer denne 

problemstillingen årlig.  

 

Når det gjelder nye skiløype traséer har ikke styret tatt noen endelig beslutning. Utbygging av 

hytteområdet på Bakkebufjellet og generell fortetning av hytteområdene vil på sikt kreve nye 

traséer. Det er også flere på Stemtjønn som ønsker en lettere og bedre tilgang til skiløypa i 

Frosvassdalen (mil-løypa).     

 


