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Fra parkeringsplassen v/Bergshammaren. Hovedløypa.                                                 Foto. Magne Løiten  
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1. Sammendrag 
 
 
Plan for sti og løyper er et bidrag for å legge til rette slik at friluftsutøvere kan nytte Sigdals 
varierte natur på en bedre måte og gjerne i større omfang. Bruk av naturen i ferie og 
fritidssammenheng er en viktig verdi for Sigdals befolkning så vel som for tilreisende og 
hyttebrukere. For reiselivsnæringen og for at Sigdal skal oppfattes som en god kommune å ha 
hytte i, er det viktig at ulike aktører bidrar til god kvalitet og omfang av løype- og stinettet. 
Kommunen er selv en viktig aktør i dette arbeidet, men uten medspill fra grunneiere, 
organisasjoner, næringsliv og ikke minst hytteeiere vil det være vanskelig å opprettholde høye 
kvalitetsmål. Samtidig er det viktig å ha for øye at ferdsel i skog og fjell ikke fører til ulempe 
for grunneiere og næringsutøvere eller føre til skade for dyr eller planteliv. Tekniske inngrep 
for å legge til rette for friluftsliv, må heller ikke være av en slik tyngde at naturkvalitet og 
opplevelsesverdier forringes,   
 
Planen har bl.a. forankring i kommuneplanen for Sigdal for perioden 2004-2020. I arealdelen 
går det fram at det som en del av kommunes tiltaksmål skal utarbeides en sti og løypeplan for 
kommunen. Det er også en sammmenheng mellom sti- og løypeplanen og kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Som del av folkehelsearbeidet, som Sigdal også deltar 
i, er stimulanse til friluftsliv gjennom et godt sti- og løypenett viktig.   
 
I arbeidet har en foretatt en gjennomgang og kartlegging av samtlige vinterløyper og stier som 
vi har innenfor kommunens grenser. Alle løyper er kartfestet og vil bli liggende i en 
digitalisert kartbase. Planens tekstdel og de kartfesta løypene legges ut på kommunens 
hjemmeside i en slik form at folk lett kan studere løypenettet og eventuelt ta utskrift etter 
behov. Siktemålet er at planens kartdel kan revideres med jevne mellomrom når det skjer 
endinger i løypestrukturen. 
 
I planen understrekes det gode samarbeidet en har med Eggedal utmarkslag og andre 
organisasjoner, ikke minst idrettslagene. Eggedal utmarkslag v/ løypeutvalget har gjennom en 
del år nå hatt det operative ansvaret for oppkjøring av hovedløypene i fjellet. Sigdal kommune 
ønsker å opprettholde samme støtteandel til denne del av løypenettet inntil annen finansiering 
er på plass.   
 
En betydelig del av løypenettet kjøres opp av enkelpersoner i forståelse med grunneiere. Fram 
til nå har motorisert preparering blitt gjennomført etter løyve i medhold av lov om 
motorferdsel i utmark. Når løypene nå inngår i kommunens samla løypeplan, kan oppkjøring i 
de fleste tilfellene skje direkte med hjemmel loven. Kommunen skal ha et register over de 
som kjører ulike løyper innen løypenettet.  
 
Planen munner ut en tiltaksdel og en del retningslinjer for løypekjøring og merking/ rydding  
av stier og løypetrase.  Viktige elementer i tiltaksdelen er fortsatt medfinansiering av 
hovedløypene, prioritering av merking og oppgradering av eksisterende løypenett også 
utenom fjellområdene, mulighet for universell utforming, bedre informasjon, mulighet for 
sykkelsti på østsiden av vassdraget bl.a. 
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2. Motivasjon og mål for planen. 
 
2.1. Bakgrunn 
Sigdal har store fjell- og utmarksområder som er viktige utfartsmål for innenbygdsboende så 
vel som for hytteeiere og tilreisende. For kommunes egen befolkning må det stimuleres til å 
bruke den rike naturen for å fremme boverdier, helse og livskvalitet. Det må også være et mål 
for kommunen å bidra til at også hytteeiere og gjester finner gode muligheter for å utøve  
friluftslivet  når de er i Sigdal.  Hyttebruksundersøkelsen som ble gjennomført i Sigdal i 1996 
viser at  det er friluftsverdier som er viktigst for hytteierne.  Som en konsekvens av dette 
oppgir hytteierne at merking og preparering av varierte turskiløyper er det aller viktigste. Men 
også gode fot-turmuligher kommer høyt opp.  Det er ingen grunn til å tro at annet enn at 
denne undersøkelsen også har gyldighet i dag    
 
Ut over hovedløypene, blir skiløyper over hele kommunen kjørt  opp og preparert av 
idrettslag, grunneiere og privatpersoner. I forbindelse med utgivelse av turkartene ”Norefjell- 
Eggedal” og ”Sigdal og Rollag” ble løypenettet i hele kommunen kartfestet. Etter den tid har 
mange løyper blitt lagt om, og nye løyper har kommet til. 
 
I tillegg er det et betydelig antall stier som enkeltpersoner og organisasjoner innen kommunen 
har merka og kartfesta. 
 
Kommunes engasjement for å bidra til å legge til rette for gode skirløyper startet på 80-tallet. 
Kommunen har bidratt økonomisk med årlige beløp som har variert opp til kr. 400.000,- 
 

  
Fra løypa gjennom Teigeseterdalen      Foto: Ingrid Solberg   Et nytt utfartsmål: Madonna på Søtelifjell. Foto:Magne.Løiten.   
                       

 
2.2. Mål 
Mål for planen er en mest mulig komplett oversikt over alle skiløyper, lysløyper, sommerstier 
og  kulturstier i Sigdal kommune. Det skal beskrives beliggenhet, lengde og kvalitet. Løypene 
skal inn i en digitalisert kartbase som er tilgjengelig for publikum bl.a. på kommunes 
hjemmeside. Kartbasen kan teknisk oppdateres ved framtidige rulleringer av planen.   
 
Det skal videre nedfelles en tiltaksplan for framtidig vedlikehold og utvikling av sti og 
løypenettet i hele kommunen. Det skal trekkes opp en del retningslinjer bl.a. for forvaltning 
av lov om motorferdsel i utmark og for tiltak i løyper og stier.    
 
2.3. Dekningsområde. 
Planen gjelder for hele Sigdal kommune. 
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3. Gjennomføring/planprosess 
 
3.1 Framdrift�
Vedtak om oppstart av planen ble fattet av Sigdal Formannskap 10.02.2005 om  at det skulle 
utarbeides en kommunedelplan for vinterløyper og stier i Sigdal. Det ble vedtatt at planen 
skulle omfatte et tematisk kart som skal inngå i kommuneplanenes arealdel og en 
retningsgivende og tiltaksretta tekstdel. Grunnet betydelig arbeid med vernesaken og 
forvaltningsplanene for Trillemarka har gjennomføringen av arbeidet blitt lagt til side, men 
ble tatt opp igjen vinteren 09/10 for fullføring. 

�
3.2 Overordna plan. 
Kommuneplanen for Sigdal for perioden 2004-2020 ble vedtatt 19.10.2006. I  strategi- og 
visjoner for perioden går det fram at:”  Sigdal er fritids-og kulturkommunen for flere tusen 
mennesker; egne innbyggere, fritidsinnbyggere og tilreisende. I Sigdal tas naturressurser og 
kulturarven aktivt i bruk, men uten å ødelegge for kommende generasjoner. Sigdal er 
rekreasjon i naturskjønne omgivelser, spennende villmarks- og sportslige muligheter og 
interessante kunst- og kulturopplevelser til inspirasjon og glede for skapende mennesker.” 
 
Mot denne bakgrunn går det fram av kommuneplanens arealdel under avsnitt ” Friluftsliv, 
idrett, lek og undervisning:  Som del av kommunens tiltaksmål skal det i perioden utarbeides 
en sti og løypeplan for kommunen.  
 
3.3 Forhold til andre planer. 
Kommunedelplanen  for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  Denne ble sist vedtatt 
18.03.2003 og senere rullert. Planen skal være et styringsdokument for bl.a. for friluftsliv og 
idrett. Det er et krav for kommunen å ha en plan for idrett og friluftsliv for å kunne få tildelt 
spillemidler. Tilsvarende gjelder for spillemidler til private anlegg. Dersom det eventuelt skal 
søkes spillemidler til tiltak i sti- og løypenettet, må tiltak inn denne planen. Det bør derfor 
være samsvar mellom plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og sti- og løypeplanen.   
 
Det er viktig å prioritere den fysiske aktiviteten i både barnehagen, skolen og 
skolefritidsordningen. I dag utnyttes dette i rimelig grad ved å bruke naturressurser, turstier og 
anlegg i nærmiljøet. Tilsvarende benyttes fjellområdene til turer og friluftsopplevelser.  

Vedlikehold av eksisterende stier og løyper og utvikling av nye merkede turstier er viktig for 
å legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet er 
særlig viktig for barn og unge for å få et best mulig oppvekstmiljø. I tillegg er det viktig i det 
forebyggende helsearbeidet. Informasjonsmateriell som gjør tilbudene lettere tilgjengelige bør 
utvikles. 
 
Reguleringsplaner.  Traseer for skiløyper er inntegnet i en rekke eldre og nyere juridisk 
bindende reguleringsplaner i første rekke i hytteområdene. Dette kan være gjennomfartsløyper 
så vel som lokale løyper.  I det grovmaska oversiktkartet som følger denne planen vil løypene 
gjennom regulerte områder ikke være helt presist plassert.  Detaljene for løypeframføringen 
vil gå fram av reguleringsplanene.    
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3.4 Planstatus 
Planen for sti- og løyper i Sigdal er tematisk kommunedelplan. Den er derfor ikke juridisk 
bindende, men skal legge føringer for kommunens saksbehandling bl.a. i forbindelse med 
forvaltning av lov om motorferdsel i utmark.  Planen skal også – så langt det er mulig – legges 
til grunn og innarbeides i annen planlegging. Det kan gjelde framtidig rullering av 
kommuneplanen, kommunale områdereguleringer eller og offentlige/private 
detaljreguleringer. 
 
Ved at planen ikke er juridisk bindende kan en ikke gjennomføre tiltak for å tilrettelegge for 
friluftsliv på privat grunn. Grunneierretten kan altså ikke overstyres gjennom  denne planen.  
Men fortrinnsvis med grunnlag i planen, kan det inngås grunneieravtaler om rydding,  
skilting, merking og preparering.  Tilrettelegging som krever terrenginngrep av et visst 
omfang kan likevel være søknadspliktig bl.a. etter plan- og bygningsloven.    
 
3.5 Dokument. 
Planen består av følgende dokument:  

• Tekstdel med beskrivelser og tiltaksdel. 
• Oversiktskart. 
• Detaljert kart over løyper og stier i digital form som legges tilgjengelig på Sigdal 

kommunes hjemmeside.  

  
 
4. Lovgrunnlag /Nasjonale forutsetninger og retningslinjer. 
 
4.1 Lov om friluftslivet 
Retten til fri ferdsel og opphold i naturen, eller det vi ofte kaller allemannsretten er en 
historisk rettighet som er hjemlet i Friluftsloven av 28.06 1957. Ferdselen er i utgangspunktet 
fri i utmark, mens den er mer begrenset i innmark og  i særlig grad  på barmark. 
Allemannsretten er nærmest en del av den nasjonale kulturarv. I  Norge er dette en høyt 
verdsatt  fellesgode og et viktig grunnlag for  aktiv naturopplevelse og friluftsliv. En 
undersøkelse fra1996 viste at mer enn  60% av befolkningen i Norge regelmessig går turer i 
skog og mark. Det er ingen grunn til å tro at andelen er lavere for Sigdal der friluftslivet kan 
utøves nært opp til bostedene. 
 
I en del sammenhenger er allemannsretten truet av kommersialisering og privatisering og 
stengsler som kan være i strid med friluftslova. Dette er imidlertid et lite problem i Sigdal der 
det er en stor forståelse, ikke minst fra grunneierne om grunnprinsippene i den frie ferdselsrett 
i utmark. 
 
Utdrag fra loven: 

1. (Lovens formål)  

       Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 
ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  
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§ 1a. (Hva som forstås med innmark og utmark.)  

       Som innmark eller like med innmark regnes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, 
engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til 
utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark 
eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, regnes også like med innmark. Det samme 
gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til 
utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.  

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark.  

§ 2. (Ferdsel i utmark.)  

       I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.  

       Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti 
i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren 
har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av 
fylkesmannen.  

       Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Formålsparagrafen beskriver altså de grunnleggende prinsipper for friluftslivet i Norge. Den 
beskytter selve allemannsretten, men har også formulering som skal verne naturgrunnlaget, 
herunder arbeidet med å sikre områder for friluftsliv. 

Friluftslovens ferdselsregler regulerer forholdet mellom utøverne av friluftsliv og 
grunneierne. Det er ikke uten videre ”fritt fram” men ferdselen skal skje hensynsfullt slik at 
det  ikke voldes skade eller ulempe for grunneier, bruker eller andre. Loven har til hensikt å 
balansere interessen til begge parter på en slik måte at ingen blir skadelidende.   

Bestemmelsene om ferdsel i innmark er strengere enn i utmark. I innmark kommer grunneiers 
interesser mye sterkere inn.  Derfor kan en normalt ikke ferdes på snøfri innmark  i tidsrommet 
fra 30. april til 14. oktober. Grunneier kan også forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og 
gjenlegg  når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.  

Den alminnelige ferdselsretten etter friluftsloven omfatter ikke bruk av motorkjøretøy på 
fremmed eiendom. Grunneier kan derfor nekte all slik ferdsel på sin eiendom. I tillegg gjelder 
reglene om motorisert ferdsel i utmark hvor heller ikke grunneier kan ferdes uten at det er i 
forbindelse med utøvelse av landbruksnæring. 

Grunneier er også i loven gitt rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved 
utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigede interesser for skade eller ulempe.  

Det er også lagt en del restriksjoner på grunneier ved at han ikke ved såkalte sjikanøse 
stengsler kan legge hindringer i veien for lovlig ferdsel. Uten særskilt hjemmel kan det heller 
ikke settes opp skilt eller på annen måte kunngjøre at det er forbudt å ferdes eller bade på 
område hvor det er allmenn ferdselsrett. 

I visse tilfeller kan det, dersom det gis løyve av kommunen, tas rimelig avgift for adgangen til 
badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. Avgiften må ikke stå i misforhold 
til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes 
vilkår for slikt løyve.  
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Videre sier Friluftslovens § 15 at en kan legge reguleringer på ferdsel som er til ulempe for 
dyre- og plantelivet. Slikt vedtak gjøres av kommunestyret, med samtykke av grunneier. 
Vedtaket skal stadfestes av fylkesmannen.  
 
Den frie ferdselsretten innebærer imidlertid ikke at en kan tilrettelegge for nye stier og løyper 
uten tillatelse fra grunneier. Om det ikke inngås skriftlig avtale, kreves det i alle fall muntlig 
samtykke fra grunneier før en starter opp med det fysiske tilretteleggingsarbeidet. 
 
Tillatelse kan også oppnås ved bruk av friluftslovens § 35, eller ved bruk av plan- og 
bygningslovens adgang til arealreguleringer. Disse bestemmelsene representerer imidlertid en 
form for tvangsinngrep, og Sigdal kommune ønsker i utgangspunktet ikke å bruke slike 
virkemidler. Det har heller ikke vært nødvendig. Vi har en lang tradisjon og god forståelse fra 
grunneiere i å oppnå ordninger for å sikre preparering og tilrettelegging av sti- og løypenettet.    
 
Allemannsretten/friluftsloven gir rett til fri ferdsel også med sykkel på veger og stier i utmark. 
Men loven medfører også plikter for alle som er ute i naturen, bl.a. skal man alltid, enten man 
ferdes gjennom innmark eller utmark, lukke grinder og ta hensyn til dyr på beite. Man plikter 
også å rydde opp etter seg på raste- og/eller teltplassen, og man har heller ikke lov til å slå seg 
ned for å overnatte nærmere enn 150 m. fra hus.�Ved telting gjelder i tillegg den såkalte 2-
døgns-regelen, som er nedfelt i § 9 tredje ledd. Her framgår det at telting (eller annet opphold) 
er tillatt i utmark i opptil 2 døgn uten at det er nødvendig å innhente samtykke fra grunneier 
eller bruker. Det er ikke tillatt å flytte teltet et kort stykke unna på samme eiendom uten å 
innhente samtykke. Etter 2 døgn må teltet flyttes vekk fra området. 
 
Etter § 10 i friluftsloven skal en ha grunneiers tillatelse til organisert ferdsel, dersom dette kan 
medføre nevneverdig skade eller ulempe for grunneier eller bruksberettiget.  
�

De konkrete krav til god ferdsel samsvarer i korthet med høflighet og sunn fornuft.  
 
Viktige eksempler på hensyn og begrensninger er: 
 
- Ta avfall med deg dit det skal - forsøpling skal ikke forekomme. 
- Skogplanter, ungskog og trær må ikke skades med bevisst, aktivt forsett. 
- Ikke forstyrr dyr og fugl med forsett, særlig yngletiden krever aktsomhet. 
- Svaberg skal ikke ødelegges ved bålbrenning eller bruk av grill. 
- Sykling og riding krever særlig aktsomhet for å unngå ulemper eller skader. 
- Musikkanlegg m.v. må ikke støye til åpenbar ulempe eller fortrengsel for andre. 
- Gjerdegrinder lukkes slik at ikke dyr på beite kan rømme eller bli skadet.  
- Hund holdes under kontroll for at ikke folk, husdyr og vilt blir skremt. 
 

4.2. Lov om motorferdsel i utmark 
Friluftsloven gir adgang til å ferdes til fots eller med en del andre ikke motoriserte 
framkomstmidler.  Motorisert ferdsel derimot er i utgangspunktet ikke tillatt. Tillatelse til 
kjøring hjemles i Lov om motorisert ferdsel i utmark av 10.06.1977.  Loven gir mulighet til  
oppkjøring av løyper.  Det kan gjelde oppkjøring som er hjemlet direkte i lov eller forskrift 
eller etter spesielle dispensasjoner. Etter forskrift til loven § 3e,  kan opparbeiding og 
preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser skje, når det 
foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  I Sigdal har vi 
forutsatt at også oppkjøring som blir foretatt av Eggedal utmarkslag ligger innenfor denne  
definisjonen og kan gjennomføres uten særskilt løyve. 
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Vårt siktemål er at alle skiløyper som inngår i denne i sti- og løypeplanen kan prepareres med 
hjemmel direkte i loven og forskriften. Et unntak kan være oppkjøring naturreservatet 
Trillemarka/Rollagsfjell der kjøring må behandles av forvaltningsstyret. Det er likevel viktig å 
være klar over at tilrettelegging av løypene må gjøres i forståelse med grunneiere enten 
oppkjøring hjemles direkte i loven eller etter dispensasjon. 
 
4.3.  Andre bestemmelser. 
-Kulturminneloven. 
Loven gir hjemmel for fredning av områder rundt et fredet kulturminne eller kulturmiljøer. I 
slike områder kan ferdsel reguleres. Det er dessuten særskilt plikt til varsomhet ved ferdsel i 
nærheten av automatisk fredete kulturminner, jf § 3.  
-Naturmangfoldloven 
Loven gir under visse omstendigheter mulighet til å sette begrensninger for gjennomføring av 
større arrangementer i utmark og for naturstudier, fotografering mv. og for ferdselsformer 
som i særlig grad kan være skadelig eller gi ulempe for planter eller dyr 
- Plan- og bygningsloven  
Loven gir hjemmel for å binde opp arealbruken gjennom reguleringsplan. I 
reguleringsbestemmelser kan det gis bestemmelser om ferdselsregulering i f.eks. natur- og 
friluftsområder. 
-Viltloven. 
Etter loven kan det gis vedtak om biotopvern og ferdselsrestriksjoner av hensyn til viltet. 
- Lakse- og innlandsfiskeloven. 
Loven gir  hjemmel for å legges restriksjoner på ferdsel i vassdraget. av hensyn til fiskens 
livsmiljø. 
 - Drikkevannsforskriften. 
Forskriften er hjemlet helsetjenesteloven gir det lokale Mattilsynet adgang til å forby eller 
sette vilkår for aktiviteter som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av 
drikkevann. Med aktivitet menes også utøvelse av allemannsretter.  
-Lov om brannvern. 
Loven gir bl.a. bestemmelser om at det normalt er forbudt å tenne bål i eller i nærheten av 
skogsmark i tiden 15.april til 15 september.  
. 
 
 

5.Friluftsliv og tilrettelegging 
 
5.1. Mulighet for å legge til rette. 
Befolkningen har en alminnelig rett til ferdsel, opphold og aktivitet i utmark med de 
begrensninger som er beskrevet i friluftsloven. Allmennheten har derfor også rett til å ferdes 
på eksisterende veifar og stier enten de er merket eller ikke. De som bruker sti eller veifar kan 
bidra til å videreføre bruken av den. Stier kan også utvikle seg på nye steder uten at det ligger 
bevisst tilrettelegging i det. Kommunen eller andre kan utarbeide kart over områdene hvor 
stier, veier, tråkk, klopper osv. er tegnet inn uten at grunneier kan motsette seg dette. Det er 
likevel ikke uvanlig at grunneiere og rettighetshavere blir orientert om planer for kartlegging 
av området til fritidsformål og at en søker å medvirke til forståelse for tiltaket. 
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Tilrettlegging ut over vanlig bruk må avtales med grunneier før tiltaket settes i gang. Dette 
kan for eksempel gjelde preparering av skiløyper med snøskuter eller tråkkemaskin. Andre 
tiltak kan være fysisk utvidelse eller omlegging av stier eller skiløyper. 
 
5.2. Tilretteleggingsgrad 
Tilrettelegging kan ha ulike nivåer: 

1. Område uten særskilt tilrettelegging 
2. Områder med lettere tilrettelegging 
3. Områder med mer omfattende tilrettelegging 

 
Det aller meste av utmarka i Sigdal vil naturlig nok være uten tilrettelegging.  
 
Med lettere tilrettlegging tenker en gjerne på kvista vinterløyper, eller merka sommerstier 
med varder eller røde DNT merker. 
 
Omfattende tilrettelegging er preparerte sporsatte skiløyper som gjennom skogsterreng ofte er 
rydda for skog og kratt, lysløyper, grusa og planerte stier. Skiløyper kan og være noe planert 
for lettere å kunne brukes  ved dårlige snøforhold.  Tiltak for universell utforming(for 
rullestol, barnevogn osv.)  krever ofte noe mer omfattende tilrettelegging.           
 
5.3 . Hensyn til natur/miljø. 
Det vil oftest være sammenfallende interesser mellom turgåeres ønske og nasjonale mål om at 
mange områder skal være ”uberørte” i den forstand at fysiske tilretteleggingstiltak for ferdsel 
ikke skal finne sted ut over det som finnes i dag.  Dette kan være i naturreservater som 
Trillemarka og Sole eller i områder med villmarkspreg.  
 
Ved fysisk tilrettelegging vil det være en avveining mellom hensynet til natur/miljø på den 
ene siden og ønske om gi allmennheten lettere tilgang til friluftsliv på den andre siden.  Folk 
har ulik motivasjon og forutsetning for å utøve friluftsliv. Tilrettelegging gir ofte en lavere 
”terskel” for å utøve friluftsliv. Flere løyper og bedre kvalitet på løypene vil antakeligvis gi 
flere utøvere av friluftsliv. Det er likevel viktig at en ”ikke kaster barnet ut med badevannet”. 
Opplevelseskvalitet kan for mange bli forringet dersom de naturmessige inngrepene blir for 
sterke. Ut fra dette vil det opplagt være strengere krav til natur og miljø forhold dersom det 
vurderes tilrettelegging på barmark. 
 
Ved eventuell økt tilettelegging i de overnevnte verneområdene og andre sårbare områder skal 
planer forelegges regionale miljømyndighetene.  
 
5.4 Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 
Kulturminner fra før reformasjonen (1537) er automatisk fredet. Det gjelder for eksempel 
gravhauger, boplasser og hustufter. Bygninger fra før 1650 er også automatisk fredet. 
Kulturminner fra nyere tid, dvs. etter 1537, kan også fredes etter initiativ fra 
fylkeskommunen/ riksantikvaren.  
 
I Sigdal kommune finnes det svært mange kulturminner og kulturmiljøer.  Mange av disse 
ligger i områder som både fastboende og tilreisende bruker i fritidssammenheng, og mange av 
kulturminnene vil være interessante og aktuelle turobjekter som folk vil kunne ha glede av å 
oppsøke.  En del av de viktigste kulturminnene ligger i en nasjonal database 
kulturminnesok.no hvor 335 kulturminner i Sigdal er registrert. Vi har også et særmerka 
kulturlandskap. I 1997 ble det utgitt ei bok ”Ei reise gjennom kulturlandskapet i Sigdal og 
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Eggedal.” Boka ble revidert med nytt opplag i 2008. De merka sommerstiene går ofte 
gjennom deler av det beskrevne kulturlandskapet. 
 
Skilting og informasjon øker respekten for kulturminnet og minsker faren for uheldige 
inngrep/ ødeleggelse. Alle kulturminner bør likevel ikke skiltes, ofte kan det være tilstrekkelig 
med et severdighetsskilt/symbol på et turkart og eventuelt en kort beskrivelse i en turveileder 
 
5.5. Universell utforming 
Universell utforming i friluftsområder er et nasjonalt mål som vi også må søke å nå i vår 
kommune.  Universell utforming er tilpassing  av bl.a. omgivelse slik at de kan brukes av alle 
mennesker. I friluftsområder kan det betyr bl.a. lettere tilgjengelighet for rullestoler, sykkel og 
barnevogner. Ved utvidelse av kulturstien ved Haglebu er det planlaget å legge til rette for 
bedre tilgang etter prinsippet for universell utforming. 
 
5.6. Merking og skilting. 

 

  
Skilt mellom Bjørndalen og Skuterudåsen                   Foto: M. Løiten      Bru. Postveien mellom Nordbygda og Vestbygda. 
 

 

God skilting og merking senker terskelen for mange til å nytte skog og fjell til 
friluftsaktiviteter. For mange vil det skape et tryggere og mer brukervennlig friluftsliv. 
Merking og skilting må likevel ikke overdrives.  Det gjelder å finne en balanse mellom 
uberørthet og viktigheten av veivisning og informasjon.  Skilt bør gi opplysning om 
stedsnavn,  retning og avstand til stedet i km.  
 
Prosjekt ”Estetikk langs vegene” som Sigdal deltar i sammen med Modum og Krødsherad har 
et delprosjekt  ”Skilting i Kunstnerdalen”. Det er laget plan for skilting i de tre samarbeidende 
kommunene – i første rekke til kulturinstitusjoner og turistattraksjoner, f.eks. Sigdal Museum, 
Eggedal Mølle og Skredsvig-hagan. Videre er det ønske om å sette opp informasjonsskilt ved 
de viktigste turstiene, slik som ved parkeringsplassen til Andersnatten. Dette skiltet er 1 m. x 
1,20 meter.   Det er ønske om lignende skilt til Madonnastatuen, Drottningsgutunatten, 
Olhovd m.m. 
 
Det er også laget små informasjonsskilt i A3-størrelse som er satt opp langs noen av de  
spesielt tilrettelagte natur og kulturstier. Kulturstien på Haglebu og kulturstien langs 
gamleveien fra Lauvlia mot Svartebergvika har slike små informasjonstavler langs stien.  
 
Det må være et siktemål å ha en standardisert skilting i Sigdal.  
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6. Inndeling av stier og løyper i Sigdal. 
 
6.1 Skiløyper. 
Det kan være hensiktsmessig å dele inn løypenettet i ulike grupper avhengig av bl.a. kvalitet 
og frekvens oppkjøring og grad av fysisk tilrettelegging i trasen.  I en del kommuner – bl.a. i 
vår nabokommune Nore og Uvdal har en delt inn skiløypene i fire kategorier. Sigdal har om 
lag samme struktur i løypene og vi legger samme fordeling til grunn: 
 
A) Lysløyper som gjennom hele vintersesongen prepareres med tråkkemaskin. Her er 

løypetraseene i ulik grad jevnet og bearbeidet slik at løypene kan tas i bruk tidlig i 
sesongen.  

 
B) Løyper som prepareres og holdes oppe permanent i hele sesongen når vær- og 

snøforholdene tillater dette. I enkelt traser er det foretatt noe steinfjerning og utjevning av 
terrenget.  

 
C) Løyper som prepareres og holdes oppe i deler av sesongen, etter nærmere tidsplan. – Dette 

er som regel si i romjula, to vinterferieuker og fra ca. 20. mars og ut sesongen.  
     
D) Løyper som er merket/kvistet i deler av sesongen, men hvor det ikke stilles krav om 

oppkjøring/sporlegging. 
 
Løyper i kategori B) og C) skal kjøres opp med snøskuter m/sporsetter eller tråkkemaskin.  
Men siden mange av disse løypene ligger i høyfjellet, må en være forberedt at det kan være 
vanskelige værforhold som gjør at løypene ikke blir oppkjørt. 
 
I forbindelse med arbeidet med sti- og løypeplan er det foretatt en nøye gjennomgang og 
registrering av løypenettet i Sigdal. Noen løyper er tatt ut, andre kommet til, og noen er 
omklassifisert  i forhold til oversikten over.  Etter registrering og gjennomgang er 
skiløypenettet samlet for alle kategoriene  ca. 540 km i Sigdal kommune,  hvorav  ca. 316 km 
i Eggedal sogn og ca. 224 km i Sigdal sogn.  
 

  
Eikjemarka mot Kvisleseter                Foto. Magne.Løiten       Gode løyper krever godt utstyr.      Foto: Harald Lesteberg 
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6.2 Lysløyper 
Det finnes i dag følgende lysløyper i kommunen: 

 Sted/navn  Tot. lengde  Eier/Driver 

 Eggedal  4,2 km  Eggedal IL 
 Frydheim  1,5 km  Øvre Sigdal IL  

Prestfoss  3,7 km  Sigdal Skiklubb 
Nerstad  2,0 km  Nedre Sigdal IF 

 
     Løypene er bygd, eies og vedlikeholdes av idrettslagene. Idrettslagene får støtte gjennom 

kulturmidlene som også skal dekke utgiftene med kjøring av skiløyper. Strømmen til 
lysløypene dekkes av Sigdal kommune. Løypa på Nerstad kjøres med snøskuter, mens de 
øvrige lysløypene prepareres med løypemaskin. 
 

6.3 Oversikt over antall km godkjente løyper fordelt på områder og kategori: 
 
 Kort beskrivelse av de enkelte løypetrasène: 

 Område   Løype/betegnesle    Lengde km Kategori 
 Haglebu  1.1 Åssetra      1,5 B 
   1.2 Buin Nedre      10,0 B 
   1.3 Flatvollen      5,5 B 
   1.4 Hovdanrunden     7,0 B 
   1.5 Hovedløype 2      5,2 B 

1.6 Hovedløype over Brennatten    3,2 B 
1.7 Hovedløype sør     9,9 B 

   1.8 Ruglandsetra- hovedløype    1,8 B 
   1.9 Sloko- Grønli      6,4  B 
   1.10 Storlifjellet- Nedre Buin    3,2  B 
 
                                     SUM OMRÅDE                53,7 
___________________________________________________________________________ 
Tempelseter  2.1 Gråfjelløypa      9,6    B 
   2.2 Hovedløype nord     19,7 B 
   2.3 Hovedløype- Djupsjøen- Lislevatn   7,1 B 
   2.4 Hovedløype 1- sør     13,4 B 
   2.5 Hovedløype 2- sør     15,7    B 
   2.6 Høgevarde      5,6 B 
   2.7 Skallandslia      8,0 B 
   2.8 Tempelbekken     4,5 B 
 
                                    SUM OMRÅDE                                                                  83.6 
 
Eggedal sent.  3.1 Lysløype- Eggedal skole     4,2 A 
 
Eggedal Vestfjell 4.1 Rundløype– Kvennhus- Gamlesetra, Nerdalen 4,5 C 
   4.2 Vardefjellseter     3,5 C 
   4.3 Nybufjellet      8,5 C 
   4.4 Vardefjellet      3,5 C 
   4.5 Mjovass- Venlifjellet     9,0 C 
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   4.6 Venli- Buvatn      2,5 C 
   4.7 Buvatn- Storvatn     1,5  C 
   4.8 Storvatn- Barlindos      1,0 C
   4.9 Barlindos- Øyasetra     3,0 C
   4.10 Storvatn- Trytetjern     4,5 C
   4.11 Langlitjern- Trytetjern    1,3 C
   4.12 Barlindos- Langlitjern    2,5 C
   4.13 Øyasetra- Langlitjern     3,0 C
   4.14 Trytetjern- Skålasetra     4,0 C
   4.15 Øyasetra- Skålasetra     3,5 C
   4.16 Skålasetra- Skjenvatn     9,5 C 
   4.17 Skjenvatn- Rønningsetra over Sollisetra  4,0 C 
   4.18 Dønhauglisetra- Rønningsetra   1,3 C 
   4.19 Skjenvatn- Slokovatn     8,5 C 
                                    4.20     Trillemarka: Maribråtan- Vesle Danmark                9,6       C 
 
                                     SUM OMRÅDE                                                                88,7 
_________________  ________________________________________________________  
Borofjell  5.1 Nerdalselva- Andersnattjern    4,0 C 
   5.2 Andersnattjern- Grasbakkåsen   4,0 C 
   5.3      Rundløype- Grasbakkåsen- Svartetjern- 
                                               Gørrkimetjern                                                            3,9 C 
            
   5.4 Borofjelltjern- Skjærslia    3,0 C 
   5.5 Skjærslia- Gaulsvatna     4,5 C 
   5.6 Gaulsvatna- Slettefjell    7,0 C 
   5.7 Damtjern- Nerdalsvatnet    7,0 C 
                                    SUM OMRÅDE                                                                 33,4     
  
Grunntjern  6.1 Nedre Tråenvatn- Gaulsvatna   2,8 C 
   6.2 Gaulsvatna- Sekstjenna    2,2 C 
   6.3 Sekstjenna- Skjærslia     2,5 C 
   6.4 Skjærslia- Svartetjenn    2,0 C 
   6.5 Svartetjenn- Sekstjenna    3,0 C 
   6.6 Sekstjenna- Grunntjernlia    1,5 C 
   6.7 Svartetjenn- Båsum     2,8 C 
                                    SUM OMRÅDE                                                                 16,8 
________________________________________________________________________ 
Nedre Eggedal  7.1 Stjerna-Løypa. Rundløype: Leikvang- Enger- Tveiten-  
    Foss- Myranåsen-Leikvang    4,6       B 
                                               

7.2 Thales- Tempelseter (Stjerna- løpet)   18,0 D 
                                    7.3       ØSI løypa.Rundløype: Frydheim- Haga-Foss- 
           Gunnerud-Ulberg-Frydheim, med løype til Blekaberg 13,3    B  
                                   SUM OMRÅDE                                                                    35,9                                                   
 
Eidalsroa  8.1 Løypenettet i Eidalsroa: Omfatter Berganvarden, 
                                               Øyvann, Vik, og til Blekaberg    44,0 D
    ______________________________________________ 
_____________________________ 
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Prestfossområde 9.1 Lysløype Kringstad     3,5 A 
   9.2 Sigdalsløypa (Prestfoss- Glessjøen)   19,0 B 
   9.3 Grågalten løypenett     45,0 C 
   9.4       Rolfsrud- Sulutjenna- Hellerudflya                        11,8     C 
                                    SUM OMRÅDE                                                                 123,3 
 
Greenskogen  10.1 Løypenett ved Lauvnesvatnet   30,0 C 
   

Finnerudskogen 11.1 Løypenett  Tukudalen-Vad- Reistad- Finnerud         27,0    C 
   11.2 Støvern- Nattjernåsen, (deler er rundløype)  10,8 C 
   11.3     Finnerudtjenn- Høgsetra       4,9    C 
                                    SUM OMRÅDE                                                                    42,7 
 
___________________________________________________________________________ 
Nerstadområdet 12.1 Rundløype Nerstad-Bye-Hunstad-Støvern    15,0   C 
                                    12.2 Langerudsmoen-Kvislesetra-Lie (Grenskogen)            7,8   C 
                                     SUM OMRÅDE                                                                    22,8 
___________________________________________________________________________ 
Øverbyroa  13.1 Rundløype med forbindelse til løypenett på 
    Simostranda.                                                                 5,0   C 
 
6.4 Sommerstier og turveier 
Gjennom en del år har en del veisleper og gamle stier i Sigdal blitt merka og skilta. Flere av 
disse går i kulturlandskap med stor opplevelsesverdi.  Stiene og veifar var viktige bindledd 
mellom roene i Sigdal og Eggedal, men og til nabobygdene i Numedal, Krødsherad og 
Modum. Det er knyttet mye verdifull historie til disse veifara som det er viktig å ta vare på. 
Den beste metoden for dette er ofte at stiene blir ryddet og brukt dels som friluftverdi, men og 
som kunnskapsbase bl.a. i undervisning.  
 

 
 Utsikt mot Eggedal fra Solli. Fra Postveien  Bråtan--Solli-Kodalen                          Foto: Magne Løiten 
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I Sigdal har vi bl.a. de gamle postveiene, prestveiene  og seterveiene. Eksempel på en såkalt 
prestvei var fra Holmem prestegård og over til Hovden i Krødsherad. Eksempel på postvei var 
Bråtan-Solli-Kodalen fra Nordbygda til Vestbygda 
 
I tillegg til de merkede stiene utgjør skogsbilveier og traktorveier i skog- og utmark fine 
utgangspunkt for fotturer. Disse er ikke registeret i forbindles med denne planen. 
 
Drammen og Oplands Turistforeningen (DOT) har noen stier i Eggedalsfjella. Disse stiene er 
tatt med i oversikten, men blir tilrettelagt og vedlikeholdt av DOT.  
 
I denne oversikten er det tatt med de sommerstiene som til nå er ryddet og merket/skiltet. 
  

Område Sti nr. Løypebeskrivelse Km 
Eggedal 1. Frøvoll rundt 6,0 
 1b. Sandvassetra- Toveseter- (DOT)  3,9 
 2. Tempelseter- Steinveggsetra- Holmevassetra- Tovesetra (DOT) 12 
 3. Tempelseter- Raudmyra- Toveseter- Brennatten- Flatvollen (Flå) 

(DOT) 
 
22,5 

 4.  Tempelseter- Raudmyra- Høgevarde (Krødsherad) (DOT)  6,2 
 5.  Postveien: Bråtan- Solli- Kodalen  4,8 
 5 B  Bråtan (fv.211)-Solli-Normannsplassen-Bråtan, rundløype  6,7 
 6. Tjernås- Middagsfjellet  2,2 
Nedre Eggedal 7. Prestveien: Thales- Hagadalen- Heslia  5,9 
 8. Nedalsveien- Andersnatten  3 
 9.  Borofjellveien- Andersnattjern- Andersnatten  2,7 
Sigdal 10. Lauvlia- Flya  3 
 11. Gamleveien: Horga- Lauvlia  2,4 
 12 Bergveien: Vik- Tollevsplassåsen- Bergan  6,7 

 
 12 B Berganvarden, rundløype (ØSI)   8,4 
 13. Prestveien: Ramstad- Ramstadsetra- Hovdekollen (Krødsherad) 12,4 
 14. Kringstad-Kvilarhaugen Hovden seter- Olhovd- Grågalten (flere 

veivalg) (SSK) 
 7,8 

 15. Bergerud- Grågalten (flere avstikkere og forbindelse til Prestfoss)  5,8 
 16. Bergerud- Rolstadsetra- Øverbysetra  4,9 
 17. Ridesti: Ovenstad- Torstenrud- Halvorset- Horgesetra- Lindbu- 

Vatnås- Li- Slottstein- Ravnås- Prestfoss  
 
40 

 18 Haglebuseter- Haglebunatten 2,6 
 19 Bjørndalen- Hasselmoen (Skuterudåsen) koblet med tursti til  

gruvene til Blaafarveværket. 
2,9 

 20 Støveren-Skatvedtsetra- Nattjernåsen (NSIF) 6,9 
  
  
. 
6.5. Kulturstier 
I Sigdal er det lagt til rette for en del såkalte kulturstier som oftest har kommet i stand ved 
initiativ fra grunneiere, kommune eller organisasjoner Noen av stiene delvis er finansiert 
gjennom midler fra landbrukets kulturlandskap.  
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Område Beskrivelse Km 
Eggedal Haglebu 2,0 
Eggedal Skredsvighagan-Åsen 1,5 
Sigdal Ved Lauvlia 3,1 
Sigdal Støveren 1,3 
Sigdal Nesbekken 3,0 
 
Ved mange av disse stiene er det satt opp informasjonskilt om ulike sider ved stien. Det er 
bygget klopper og bruer og en del andre teknisk tiltak. 
   
6.6  Sykkelruter 
Regler for sykling i utmark finnes i friluftslovens § 2 annet ledd. Her framgår det at ferdsel 
med bl.a. «tråsykkel» er tillatt på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet. Mao. 
kan man sykle fritt på fjellet (såfremt det skjer hensynsfullt og varsomt), mens man utenom 
fjellområdene må holde seg til veg eller sti. 
 

 På sykkeltur                                         Foto Magne Løiten 

 
6.7 Snøskuterløyper. 
I  2007 ble det fra Direktoratet for naturforvaltning lagt fram et forslag til ny lov om  
motorferdsel i utmark og vassdrag.  Sigdal kommune hadde saken på høring og 
kommunestyret uttalte seg om saken i møte 6. september 2007. Ett av momentene var 
spørsmål om kommunene skulle gis anledning til å anlegge snøskuterløyper til tur og 
fritidskjøring. 
 
Sigdal kommune mente i sin høring at det må kunne etableres slike løyper dersom alle forhold 
er avklart gjennom planprosess etter plan- og bygningsloven.  Vi viste til det som sies fra del 
av rådgivende gruppe(Rådgivende gruppe i prosjektet ”Motorferdsel og samfunn”) og var 
enige i det. Skal en få en alminnelig forståelse for å begrense snøskuterbruk i de fleste 
utmarksområdene(særlig fjellet), må det også gis visse innrømmelser overfor brukergrupper. 
Dersom slike løyper blir planlagt og vedtatt etter plan- og bygningslovens prosedyrer, må 
kommunen få en slik mulighet.  Det er klart at det ikke alltid er mulig å finne egna traseer 
eller områder for slike løyper . Etablering kan også være konfliktfylt. Alle grunneiere bør 
også være enige. Slike forhold blir avklart under planprosessen.  
 
Forholdet er at forslag til ny lov om motorferdsel i utmark ennå ikke er vedtatt av Stortinget.  

De store utmarksområdene i Sigdal, med 
utallige mil med skogsbilveier innbyr til fine 
sykkelturer. Det er foreløpig ikke merket egne 
sykkelruter i Sigdal. På grunn av behovet for 
helårstilbud knyttet til turismen i Eggedal er 
egne sykkelveier av interesse. Et mulig 
alternativ vil være sykkelruter i det øvre 
barskogbeltet mot Eggedalsfjellet/Norefjell 
som framstår som grusveier for sykkel på 
sommerstid og som kan være grunnlag for å 
kjøre skiløyper av høy standard med liten 
snødybde på vinterstid.  
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Dersom det i kommende ny lov åpnes for etablering av snøskuterløyper til tur og 
fritidskjøring bør Sigdal kommune utrede en slik mulighet dersom det finnes egna områder i 
kommunen.    
 
6.8 Løyper for hundespann. 
Bruk av hundespann er ikke nevnt i friluftsloven eller forarbeidene til loven. 
Miljøverndepartementet har likevel ment at friluftslovens §2 også gjelder for bruk av 
hundespann. Hundespann må derfor holde seg til vei eller sti utmark sommerstid, men kan 
brukes overalt på fjellet.  Det legges også til grunn at ved tilstrekkelig snødekke kan 
hundespann i stor grad likestilles med ferdsel til fots og på ski, og benytte skiløyper, og 
terreng for øvrig når det ikke volder nevneverdig skade.  
 
Sigdal har ingen spesialløyper for hundekjøring. Det er meldt om enkelte konflikter i forhold 
til preparert vinterløyper som kan ble ødelagt ved hundekjøring. Det legges ikke til opp til å 
etablere slike løyper i denne planen. Det kan vurderes etter behov og initiativ fra grunneier og 
interessenter. 
 
6.9.  Rideveier. 
Etter friluftsloven er det fritt å kunne ferdes med ride eller kløvhest på stier og veier i utmark 
på lik linje med sykling. Men aktiviteten må begrense seg til vei eller sti, unntatt i fjellet der 
en kan ri overalt. I Sigdal har vi gjennom de siste år hatt en vekst i hestehold knyttet til 
fritidsbruk og sportsutøvelse. Vi har en vei i området fra Kringstad til Horgesetra, om  Vatnås 
tilbake til Prestfoss via Ravnås, som nyttes en del til riding.  Ellers legges det ikke inn 
konkrete planer om spesielt tilrettelagte rideveier. Kommunen skal likevel ha en positiv 
holdning til konkrete innspill fra hestemiljøene. 
 

7. Erfaringer. 
 

Kort oppsummert kan følgende punkter trekkes fram: 
 
Vinterløypenettet fungerer stort sett tilfredsstillende i dag. Samla for Sigdal det et betydelig 
antall kilometer oppkjørte løyper fordelt over hele kommunen. Omfanget er trolig stort nok  
og bør i årene framover kun utvides i spesielle tilfeller. Kommunen bør likevel være åpen for 
initiativ fra grunneiere eller andre brukergrupper som ønsker å etablere nye løyper. Nye 
løyper kan gå inn i det samla løypenettet, men kommune kan ikke delta i finansiering av 
oppkjøring og skilting av nye løyper.  
 
Ressurser bør derfor settes inn på å bedre kvaliteten for av en del de eksisterende og mest 
brukte løypene.  Grunnforholdene i mange av løypetrasèene er stedvis for dårlig, ujevn eller 
bløt. Dette gjør at mange av løypene trenger mye snø før de kan brukes. For løypene i 
kategori C og D må en antagelig akseptere dette i noen grad da disse løypene stort sett kjøres 
av frivillige på ideell basis. For hovedløypenettet i kategori A og B vil det være viktig å jobbe 
for å få gjort forbedringer av dette i årene framover. 
 
Når det gjelder sommerstiene, er den største utfordringen å holde disse vedlike. Samarbeidet 
med idrettslag og andre lag og foreninger i kommunen om rydding og vedlikehold av stiene 
fungerer fint. Arbeidet med stier har fram til nå ikke vært høyt prioritert, men samarbeid med 
lag og foreninger burde gi muligheter også framover i forhold til sommerstiene. 
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Finansieringen(se under)av løypenettet i fjellet har fungert som et spleiselag hvor Sigdal 
kommune har bidratt med en andel og næringsliv, grunneiere og hytteeiere har bidratt med 
resten. Idrettslagene kjører skiløyper i sine nærområder. De øvrige skiløypene kjøres på 
frivillig basis uten vederlag fra det offentlige. Lokale skiløyper som kjøres i hytteområdene 
finansieres i noen grad av bidrag fra hytteeierne.  
 
Det er vanskelig å se for seg et større engasjement med støtte til skiløyper fra kommunen på 
kort sikt.  

 
8.  Økonomiske forhold 
 
Sigdal kommune har gjennom flere år hatt fast budsjettpost med avsetning til 
løypepreparering. Posten har år om annet vært på kr. 200.000,- under Tjenesteområde 13601  
Frilufts- og utmarksområder.  I tillegg er bevilget ekstramidler ut over dette. Senest ble det i 
2009 bevilget kr. 150.000,- årlig for en 4-årsperiode. Samla beløp kr. 350.000,- årlig har i sin 
helhet gått til Eggedal Utmarkslag. 
 
Eggedal utmarkslags løypeutvalg  har hatt det operative ansvaret for oppkjøring av 
hovedløypene i fjellet siden sesongen 2001/02.  Kjøringa dekker i hovedsak følgende 
områder:Haglebu-Tempelseter-Djupsjøen. Gråfjell-Høgevarde. Haglebu-Flatvollen. Haglebu-
Sloko. Haglebu-Reinsjøfjell. Samt en del internløyper ved Haglebu, Sandvasseter, 
Skallandslia, Tempelseter, Gamleseter og Djupsjøen. Disse kjøres med maskin. Hovedløypa 
fra Nerdalen til Sloko og en del andre løyper kjøres opp med snøskuter.    
 
Utmarkslaget har med dette ansvar for oppkjøring av om lag 250 km skiløyper.  
 
Økonomisk oversikt for løypeutvalget de siste åren viser følgende hovedposter: 
 
  År  Inntekter(kr) Utgifter(kr.)   Av inntektene:   

Kommunalt  tilskudd(kr) 
Andel i 
prosent 

02/03   446.000,-    383.000,-    300.000,-    67 
03/04   507.000,-    400.000,-    250.000,-    49 
04/05   458.000,-    402.000,-    200.000,-    44 
05/06   665.000,-    609.000,-    250.000,-    41 
06/07   762.600,-    762.700,-    250.000,-    33 
07/08   945.800,- 1.030.000,-    350.000,-    34 
08/09   991.400,- 1.099.100,-    350.000,-    32 
 
Vi ser at kommunes andel de siste 3 år har ligger rundt 1/3 av samla inntektene.  Dette skyldes 
at utmarkslaget gjennom årene har fått på plass en noe ”bredere” finansiering av 
løypekjøringa. Kommunes andel er i tråd med målsettinger nedfelt i tiltaksplanen. 
Grunnlagstalla viser at særlig innbetaling fra hytteeierne har hatt en positiv utvikling.  Denne 
har økt fra kr. 45.000,- i sesongen -02/03 til kr. 465.000,- siste sesong.  Finansiering fra 
grunneiere og næringsdrivende har hatt en noe mindre økning og har siste sesong vært litt 
over kr. 70.000,- fra hver av gruppene.  De siste tre årene har driften gått med underskudd. 
Dette er ikke unaturlig i og med  det økonomiske omfanget de oppgitte årene i tabellen nesten 
er tredoblet. De økte utgiftene forteller om et betydelig aktivitetsøkning selv om det også 
forteller om en økning i driftsutgiftene pr. kjørt km.   
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Etter at Eggedal utmarkslag overtok det operative ansvaret for løypekjøringa, var det en 
forventning om at hytteeiere og andre private interesser(bl.a. reiselivsnæringen) i større grad 
kunne bære finansieringen. I hvert fall øke sin andel.  Etter 8 år må en kunne si at dette har 
slått til.  Bakgrunnen for dette ligger i et svært godt arbeid fra Utmarkslagets løypeutvalg sin 
side ved blant annet å få til friville ordninger for innbetaling fra hytteeiere.  Med bakgrunn i 
allemannsretten til fri ferdsel, er det ikke adgang til å kreve at brukerne av skiløypenettet skal 
være med å dekke kostnadene ved prepareringen. Innkreving fra hytteeierne må derfor baseres 
på frivillighet.  
 
 
Økt kvalitet og lengre løyper bidrar til større forståelse fra hyttefolk og andre at en må være 
med på finansieringen.  Løypeutvalget melder at de vil arbeide ennå sterkere inn mot 
hyttebrukerne, men ikke minst for å få grunneiere og næringsliv til å delta noe mer. 
 
Løypeutvalget opplyser at de har foretatt en del utbedring av traseene.  Viktig er det også at 
de legger sine oppkjørte løyper ut på nettstedet ”www.skisporet.no” 
 
Idrettslaga gis et mindre tilskudd fra kulturmidlene til rydding av sommerstiene og tilskudd til 
lysløypene  
 
Det finnes en del eksterne tilskuddsordninger til friluftstiltak som bevilges gjennom bl.a. 
fylkeskommune og fylkesmannen. Oversikt over de viktigste ordninger følger som vedlegg til 
den planen. 
 

 
Sti over Hesteryggen v/Øvre Tovevann og Fiskeløysingen,              Foto. M.Løiten 

9. Mål/tiltaksplan. 
 
9.1.Overordna mål. 
 
Løyper og stier i  Sigdal skal gis en kvalitet og et omfang som stimulerer  til økt bruk 
og økende interesse for natur og friluftsverdier for Sigdals egen befolkning, 
hytteeiere og besøkende til Sigdal. 
 
Sti- og løypenettet skal være en positiv ressurs for næringslivet – særlig i kommunes 
fjellområder. 
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Ved vedlikehold, utbedring og nyetablering av løyper skal det tas hensyn til 
naturkvaliteter slik at biologisk mangfold og miljø ikke trues og at visuelle verdier 
ikke forringes.      
 
 
 
9.2  Tiltaksplan. 
1 .Sigdal kommune opprettholder sitt gode samarbeid med Eggedal utmarkslag  som har det  
    operative ansvar for oppkjøring av nærmere definerte hovedløyper  i  fjellområdene i  
   Eggedal.  Sigdal søker å opprettholde sitt økonomiske engasjement med  
    dekning av 1/3 av de reelle kostnader til oppkjøring av hovedløypene så lenge annen  
    finansiering ikke er på plass. 

2. Kommunes økonomiske engasjement til preparering begrenses normalt til hovedløypene i  
    Eggedalsfjellet. 
 

3  Av den samla ressursbruk til løyper bør (utenom regulerte områder) eksisterende løyper  
    prioriteres til fordel for nyetablering. Nye løyper som grunneiere likevel ønsker å få inn i  
    den offisielle løypestrukturen kan godkjennes ved framtidig revidering av sti- og  
    løypeplanen. 
 

4   Sigdal kommune tilstreber et nær dialog og forståelse med grunneier der løypene ikke er  
     initiert av grunneier.  Ved behov kan inngås avtale om merking/tilrettelegging og stier og  
     løyper. 
 

5.  Ved område- eller detaljplanlegging skal evt. innregulering av løype(r) ha prioritet. 
     Eksisterende løyper skal bare unntaksvis flyttes på. Det legges også inn mulige sykkelstier. 
 

6.  Regelmessig skilting og merking av hovedløypene har prioritet. Særlig bør startpunkter  
bl.a. ved parkeringsplasser bedres. Det henstilles til Eggedal utmarkslags løypeutvalg å gi 
en oversikt over konkrete behov og kostnad for fornyelse av skilting merking. 

 

7.  Det tas initiativ overfor idrettslaga, andre frivillige organisasjoner og grunneiere med   
     tanke  på å få til en mer systematisk merking og preparering av stier og løyper også  
     utenom  fjellområdene.  Det lages en konkret framdriftplan med kostnadsanslag og  
     prioritering. 
 

8  Der hvor det nyttes offentlige midler til fysisk tilrettelegging i friluftsområde,  skal det  
    vurderes mulighet for universell utforming. 
 

9. Under forutsetning av at lov om motorferdsel i utmark blir endret når det gjelder løyper for  
     snøskuter til tur og fritidskjøring, utreder rådmannen mulighet for slik løype i Sigdal.  
     Det forutsettes medvirkning fra interesserte  grunneiere i tidligst mulig fase.    
 
10. Kommunen søker å opprettholde og bedre informasjon bl.a. i samarbeid med Eggedal  
      turistservice om hva som finnes av løyper og stier. Særtrykk av løyper legges fortsattut på  
      aktuelle steder i kommunen(bl.a. bensinstasjoner) Informasjon legges ut på kommunes  
      hjemmeside., Som en del av informasjonen,  er denne sti- og løypeplanen med  
      utskriftsmulig  kart tilgjengelig på nett.   
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11.   Det utredes mulighet for sykkelsti fra Eggedal(Ovnan) og på østsiden av vassdraget ned  
        mot Foss. Stien kan delvis følge den gamle bygdeveien.  
 
 
 
 
12.  Tilskudd til kjøring av lysløypene i idrettslagenes regi videreføres gjennom idretts- og  
       kulturmidlene som tildeles etter vedtatt fordelingsnøkkel. 
 
13   Lysløypene driftes som i dag av idrettslagene, og Sigdal kommune betaler strømmen til  
      lysnettet. Idrettslagene tilføres midler etter gjeldende modell fra idretts- og kulturmidlene.  
 

 
 

 
 
9.3  Retningslinjer 
 
      Løypekjøring:  

1. Skiløyper som er markert på kart og som inngår i Sigdal kommunes offisielle 
løypeplan,  kan prepareres med tråkkemaskin eller snøskuter. Kjøring kan foretas med 
hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
§3b. 

 
2. Løypekjører som nytter snøskuter gjennom utmark må under kjøring ha med seg 

bekreftelse fra Sigdal kommune om at kjøring er hjemlet uten særskilt dispensasjon. I 
bekreftelse skal det framgå hvilken løype som kjøres.  

 
3. Der hvor det ikke foreligger standard grunneieravtale, må det foreligge bekreftelse fra 

grunneier at løypa kan prepareres. 
 

4. Det skal under løypepreparering med snøskuter normalt nyttes sporsetter. 
 

       Rydding/opparbeiding: 
5. Grunneier kan uten nærmere søknad forestå rydding av nødvendig vegetasjon for å 

bedre framkommelighet for løyper og løypepreparering (dog ikke i verneområdene). 
 

6. Grunneier kan uten nærmere søknad legge klopper over bekker og plankelegge bløte 
områder og på andre måter (med beskjedne tekniske inngrep) bedre 
framkommelighet(ikke verneområder). 

 
7. Grunneier kan merke og skilte stier og skiløyper uten nærmere søknad. 

 
8. Tyngre terrenginngrep ut over beskjedne tiltak og rydding av vegetasjon vil utløse 

søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven. Slike inngrep skal normalt bare foretas i de 
større hovedløypene og/eller etter stadfesta reguleringsplan. 

 
9. Kryssing mellom skiløyper og vei skal merkes med varsel både etter vei og løype og 

jevnes med senka brøytekanter. Det mye brukte løyper krysser trafikkerte veier bør 
kulvert eller skibruer bygges der hvor de ikke allerede finnes.    
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