
KVAMSKOGEN VEL

2021-2024

”Kvamskogen – et attraktivt         

hytte- og friluftsområde – hele året”



Målsetting
Kvamskogen Vel skal medvirke til å utvikle og 
ivareta allmenne interesser som knytter seg til 
Kvamskogen som hytte-, rekreasjons- og 
friluftsområde.
Kvamskogen Vel skal, som positiv høringspart, 
arbeide med innspill til offentlige myndigheter i 
forbindelse med regulering, tilrettelegging, 
utbygging og anvendelse av områder på 
Kvamskogen.
Det er en målsetting for perioden å øke antall 
medlemmer.
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Hovedmål:
Gi medlemmene de  beste 
forutsetninger for å benytte 
Kvamskogen til friluftsformål og 
det mangfold Kvamskogen
representerer til alle årstider.
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Fokusområder
 Trafikksikring av Fylkesveien, med nedsatt fartsgrense til 60 km/t inntil tunnel 

under  Kvamskogen er etablert.
 Få på plass tunnel fra Steinsdalen til Eikedalen samtidig som det jobbes for å 

sikre busstilbudet.
 Forhindre at det etableres vindturbinpark på Kvamskogen.
 Etablering av et godt gangvegnett på Kvamskogen
 Sikre utvikling på Kvamskogen ved at rekkefølgekravet oppheves
 Bidra til flere, og bedre preparerte løyper, bl.a. gjennom å arbeide for 

tilstrekkelig driftsstøtte til to løypemaskiner.
 Fullføre ”Uværsløypen/lavlandsløypen”  fra Eikedalen til Tokagjel og at denne 

etter hvert kan bli en  lysløype.
 Utvikle Aktiven med skiheisen til helårsbruk, med klatrepark, zipline, 

treningsløyper, sykkeløyper etc.  Bygge ny vei til toppen av anlegget slik at man 
får utnyttet snømengdene i Steinskvanndalen for langrenn også når 
snøforholdene blir dårlig lengre nede.

 Sikre allemannsretten i alle sammenhenger.
 50-års jubileumsbok om Kvamskogen Vel skal være ferdig i 2021
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Oppgaver
 Kvamskogen Vel skal medvirke til en positiv utvikling  av Kvamskogen.
 Vi skal arbeide for å tilføre foreningen ressurser, slik at vi kan bidra til 

forbedring av stier og løyper m.m. i samarbeid med andre. Her er samarbeid 
med grunneierne , Kvam herad og næringslivet vesentlig. Vi ber også om 
at våre medlemmer betaler inn løypepenger til Næringslaget, kr. 600 pr. år.

 Vi skal ivareta våre parkeringsplasser.
 Vi skal være høringspart og ressurs for Kvam herad og andre offentlige 

instanser med interesse for Kvamskogen.
 Vi skal drive foreningen på en rasjonell og effektiv måte, og den skal drives på 

frivillig basis.
 Vi skal øke medlemstallet vesentlig i løpet av perioden.
 Vi skal kommunisere godt med våre medlemmer via hjemmesiden, facebook, 

e-post, sms, og annen kommunikasjon.
 Vi etablerer, i samarbeid med andre,  en ny FB-gruppeside som skal hete 

Kvamskogens Venner
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Hva kan du forvente som medlem?

 Vi skal jobbe for et attraktivt turmiljø og sikre allemannsretten.
 Vi skal arbeide for å bedre sikkerhet og fremkommelighet. 
 Vi skal bidra til at fartsgrensen på Fylkesvegen settes til 60 km/t inntil gang-

og sykkelvegnett er etablert, eller tunnelen ferdig bygget. Dette må i alle fall 
gjelde i helger og ferier.

 I samarbeid med grunneiere, næringslag og kommune skal vi bidra til bygging 
av enkle broer og stier og grusing av stier over myrområder.

 Rekkefølgekravet må ikke lenger hindre utvikling på Kvamskogen. 
 Det må etableres en lang tunnel fra Tokagjelet til Eikedalen.
 Det skal ikke etableres vindturbinpark på Kvamskogen.
 Vi har fått avtale med Eikedalen Skisenter og Furedalen Alpin om 20% for våre 

medlemmer på dagskort, halvdagskort og ukekort. Vi har fått en veldig god 
avtale med Hardangerbadet om en engangsrabatt på 50% rabatt for 
medlemmer med inntil 5 personer frem til nytt år 2021. Etter det får vi en mer 
omfattende avtale med bad, hotell og butikker.

 Vi har allerede i dag ulike medlemsfordeler i butikker i Norheimsund

6



Handlingsplan

 Det skal tilrettelegges skiløyper for alle formål, for familier, eldre og eliteløpere. 
 Vi vil samarbeide med Kvam herad og grunneiere for å sikre og utvide løypenettet.
 Vil vil arbeide for løypepreparering mot Fossdalssetrene.
 Vi vil arbeide for lysløype i sentrale deler av Kvamskogen.
 Vi vil samarbeide med grunneier og næringslag for å etablere en bro ved Heiavatn.
 Vil vil arbeide for gangstier langs rørgatene og i tilknytning til etablerte stier fra 

Kvamseter Lodge til Tokagjelet.
 Gjennom grunneieres utarbeiding av ulike reguleringsplaner, bør det også vurderes 

skitrekk/stolheiser., spesielt på vestsiden.  Styrke utvikling av Aktiven. Vi vil samarbeide 
med Kvamskogen Næringslag for generelt å styrke løpeprepareringen.

 Vi vil samarbeide med Kvam Turlag, Orienteringskretsen, Røde Kors og Bergen og 
Omland Friluftsråd for opplegg og informasjon om turer og merking av stier m.v. Vi vil 
søke å tilrettelegge tiltak for barn og unge, som for eksempel Zipline, sykkel i skitrekk, 
tilrettlegging for badestrender m.m.

 Vi er i gang med å  etablere grus stier mellom hyttefeltene der løypemaskinen går. 
 Vi vil arbeide for flere preparerte vinterløyper og at flest mulig er A-løyper. Her 

prioriteres A-løype mot Kvamseter/Teigaberg.
 Vi vil vurdere skiløype fra Kvamskogen til Sjusete.
 Vi vil arbeide for underganger, evt. overganger der skiløypene krysser Fylkesvegen 

dersom ikke tunnelen blir bygget.
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Handlingsplan 
 Vi vil samarbeide med grunneiere for å tilrettelegge bedre for badeplasser.

 Vi vil arbeide for at hytteeierne på Kvamskogen får mer igjen for eiendomsskatten de betaler til 
Kvam herad.

 Vi vil arbeide for å trafikksikre Kvamskogen. Vi har gitt følgende høring til Statens Vegvesen 
når det gjelder trafikksikring m.m.:

 ”Hytteeiere på Kvamskogen har i altfor mange år måttet leve med ekstremt farlige 
trafikkforhold. Dette gjelder et samlet antall mennesker som faktisk er større en de fastboende 
(8471) i Kvam herad med tilsammen nærmere 9000 hyttefolk i tillegg til mange dagturister i 
vinterhalvåret.  Når nå FV7 skal ras sikres mot Tokagjelet og Gang- og sykkelvegnett skal 
etableres, vil dette være den muligheten vi har til å få til en varig trafikksikring på Kvamskogen. 

Ca. 9000 hyttebrukere vil derfor be om at tunnelen som nå planlegges må gå fra 
Steinsdalen til Eikedalen forslag 1E. I tillegg må fartsgrensen over hele Kvamskogen, 
settes ned til 60 km/t inntil ny tunnel, evt. gang- og sykkelveg er på plass. Kvamskogen
Vel er positive til forslaget til gang- og sykkelveg fra Kvamskogen Næringslag.

Kvamskogen Vel ser frem til at vegen over Kvamskogen blir en lokalveg for 
Kvamskogen.

Kvamskogen Vel vil reservere seg mot  at hytteeierne skal måtte betale bompenger for 
en tunnel de ikke vil benytte for å komme seg til hytten. Vi ber derfor om at 
bompengeinnkrevingen knyttes direkte til bruk av tunnelen.

For å få til en nødvendig utvikling på Kvamskogen, ber Kvamskogen Vel om at 
"Rekkefølgekravet" oppheves snarest, når planarbeidet igangsettes."
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Kvamskogens 5 delområder
Det er ønskelig at styret består av medlemmer fra flest mulig av disse områdene.

Eikedalen/Teigen/Teigaberg/Kleiven

Jonshøgdi/Dalen/Gråsteinsdalen

Furedalen/Mødal

Røyrli/Kvinnhovden

Kvernaskogen/Byrkjesete/Tokagjel
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Kart over Kvamskogen
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GRASROTANDEL Norsk tipping
Vil du gi din støtte til Kvamskogen Vel?

Midlene vi får her vil gå til tiltak til barn og unge på Kvamskogen

 Kvamskogen Vel, org.nr. 975794482

 Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å 
bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til 
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å 
støtte den foreningen du ønsker.

 7% av spillinnsatsen går til grasrotandel. Du taper 
ingenting.

 Du kan opprette grasrotandel når du tipper, eller du 
kan sende SMS til Grasrotandelen 975794482 til 2020.

 Se ellers på: www.norsk-tipping.no/
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