
Birtedalen
Aktivitetstilbud for hele bygda



Birtedalen sti 
og løypelag

Birtedalen sti og løypelag 
arbeider med å gje 
innbyggarane og hyttefolk 
endå betre moglegheitar til å 
kome seg ut gjennom arbeid 
med turstiar og skiløyper.

Einaste organisasjon som 
arbeider målretta med 
utvikling av felles tilbod.

Nokre private initiativ.



Tilbud i dag

• Rjupeto 22 km

• Birteskar 12 km

• Avstikkarar

• Merka turløyper som Jåmsfjell og 
Kviptefjell

• Gapahuk



Tusen takk 



Birtevatn Rundt

• «Universell» turveg rundt Birtevatn

• Hovudsakleg 3m bredde

• Grunnarbeid for skiløype med 
skøytetrase

• Møteplassar og gapahuk

• Lengde 10-15 km

• Kostnad 3 mill

• Status 3 km ny veg

• Tid- og ressurskrevjande



Privat 
samarbeidsinitiativ

Skileikeanlegg
og badeplass



Skileikeanlegg 
Solliåsen



Skileikeanlegg for heile 
bygda

• Preparert skileikebakke

• Skibånd – 60 m + 90 m

• Varmestoge / garasje og lager

• Løypemaskin til kombinert bruk –
skileikebakke og skiløype

• Kapitalbehov ca 9 millionar

• Mogleg organisering: private 
utbyggarar i samarbeid med 
Birtedalen sti og løypelag

Skibånd Sauda, foto: TV Haugaland



Badeplass 
Måkeskjær



Sommeraktivitet
• Bryggeanlegg med utligger for båter

• grillhytte



Mål for initiativet

• Skape fleire
aktivitetstilbod og 
meir trivsel

• Trekke innbyggjarar til 
Birtedalen

• Auke attraksjonskrafta 
til Birtedalen som 
hytteområde



Prosjektorganisering

• Prosjekteier Kurt Hagane (Solliåsen Nord)

• Midler fra Omstilling Fyresdal til 
forprosjekt

• Styringsgruppe: Kurt Hagane, Arve Levang, 
Tor Gunnar Austjord, Stein Helge Lassemo. 
Birtedalen sti- og løypelag forespurt.

• Prosjektleder: Faun

• Mål: Planlegge og skaffe mest mulig 
finansiering for å realisere tiltak

• Steg nummer 1 er å finne 
samarbeidspartnere og komme i 
søkeposisjon



Kan nye tiltak eies av Birtedalen sti og løypelag eller evt
søknadssamarbeid?



Fordeler 

For prosjektet

• Prosjektet er ingen organisasjon og er 
ikke søkeposisjon til noen midler

• Alternativet er å etablere en ny 
organisasjon

• Alle deltagerne i prosjektet er også en 
del av BSL

For Birtedalen sti og løypelag
• Prosjektet har midler til 

prosjektledelse og kan søke midler 
også på vegne av BSL

• Prosjektet kan bidra med ressurser til 
å etablere samarbeid med FSSL

• Lagerplass til utstyr

• Sameie løypemaskin

• Prosjektet søker samarbeid med 
grunneiere/tomteutviklere i 
Birtedalen. Ønsker å få til samarbeid 
rundt vedlikehold og drift.



Samarbeid om 
finansiering

• Prosjekt ski- og badeanlegg, ikke i søkeposisjon

• Birtedalen sti og løypelag kan søke private stiftelser som frivillig 
lag

• Birtedalen sti og løypelag ikke i posisjon til å søke spillemidler, 
kanskje samarbeid med FSSL?

• Spillemidler har ordning for veldig mange tiltak og kan hjelpe 
finansieringen med opptil flere millioner:

• Turveg (Birtedalen Rundt) inntil 500 000 pr km (50% av reelle 
utgifter, inkl mva)

• Skiheis/skitrekk inntil 1 mill

• Skileikeanlegg 300 000 pr anlegg

• Lagerbygg inntil 1 mill

• En tinglyst avtale må ligge i bunnen som tydelig sier hvem som 
har drifts- og vedlikeholdsansvar for tiltakene det søkes om og 
at FSSL kun er søker

• Det samme kan ligge til grunn dersom et grunneierlag tar på 
seg det økonomiske ansvaret for drift og/eller vedlikehold av 
skilekebakke



Kan nye tiltak eies av Birtedalen sti og løypelag?



Mulig organisering i framtida?

Tiltakshaver 
utviklingstiltak: 
Birtedalen sti og 

løypelag

Turløyper

Søknadssamarbeid: 
Fyresdal skiskyttarlag

Skiløyper Løypemaskin Samlingshus/lager Skibakke Badeplass

Drift- og 
vedlikeholdsfond: 

«Birtedalen 
grunneigarlag»


