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ÅRSBERETNING 2020 FOR KVAMSKOGEN VEL 
 
 
 
Etter årsmøtet i 2020 har styret hatt denne sammensetningen: 
 
 
 
Eikedalen,Teigen, Teigaberg    Eva Grimstad    2 år, leder  
  
Kvernasskogen/Byrkjesetrene/Tokagjel   Rune Hansen   2 år, n.leder 
 
Eikedalen, Teigen, Teigaberg/Kleiven                        Britt Jacobsen    1 år 
 
 
Jonshøgdi/Dalen/Gråsteinsdalen     Siri Margrethe Andersen    1 år 
 
Furedal/Mødal                         Ulf Rasmussen   2 år 
          
Kvednaskogen/Byrkjesete/Tokagjel   Øyvind Valland      1 år,   

                         kasserer/IT,park.  
Jonshøgdi/Dalen/Gråsteindalen    Knut Iversen     1 år 
 

De av styremedlemmene som er nevnt med 1 år står på valg ved kommende årsmøte 2020. 

 
Valgkomite:                         Harald Thomsen, leder,  og Asle Moldestad 
 
Revisor:                                 Håvar Tveit 
 
 
 
 
 
Medlemsoversikt 
Foreningen hadde pr 31.12.19: 664 medlemmer. Pr. 31.12.2018 var det 628 medlemmer.  Fra 01.01.2018 til  
31.12.2020 meldte det seg inn 196 nye medlemmer, en økning på 5%.  Pr. 31.12.2020 er det 731 medlemmer i 
foreningen. I 2020 har 20 medlemmer meldt seg ut, enten ved død, eller at hytten er solgt. 
 Foreningen har ikke utestående kontingent i 2020.  Vi har hatt vervekampanje i 2019  og 2020 som vil fortsette i 
2021. Vi håper fortsatt at alle våre medlemmer vil verve minst ett nytt medlem. På den måten håper vi å kunne 
doble medlemstallet i løpet av en tre-års periode, og får  gjennom det større slagkraft overfor offentlige 
myndigheter og større muligheter til å bygge stier og forbedre løypene. 
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Styremøter 
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020, 2 digitale pga korona-situasjonen. 
 
Løypemøte i regi av Kvamskogen Næringslag 
Det avholdes årlig løypemøte hvor Kvamskogen Vel er til stede. Ellers er Kvam herad, Hordaland 

fylkeskommune, BOF, og Samnanger kommune med. I 2020 ble avgjørelser gjort digitalt.  Rapport, regnskap 

for foregående år og forslag til budsjett 2021 for løypepreparering ble godkjent.  I 2019 viste Eva Grimstad 

fra KV til  foreningens innspill  til Kvam herad i forbindelse med rullering av kommunedelplan for 

Kvamskogen 2020-2030. Vårt forslag om utbedring/bygging av stier og løyper  fra Tokagjelet til Eikedalen er 

nå godt i gang og vil fortsette i 2021.  Det er nå mulig å gå på fin sti/løype fra Tokagjel til 

NAF/Landhandleriet. Målsettingen vår er  ellers fortsatt  at det skal bli mulig å drive to løypemaskiner. 

Samnanger kommune gikk inn med kr. 15.000,- i 2019 og har bevilget tilsvarende for 2020. Bergen 

kommune er foreløpig ikke bidragsyter. Dette har  KV tatt initiativ til å endre, og sammen med leder i  BOF 

og styreleder i Idrettsrådet i Bergen,  har vi hatt et møte med Bergen kommune v/byråd for idrett i februar 

2021. Han var lite villig til å bidra til løyper på Kvamskogen, men henviste til bystyret. Vi jobber videre med 

saken.  Ellers er tilskuddene til løypepreparering fordelt slik: Offentlige tilskudd: kr. 260.000,-. Tilskudd fra 

ulike næringer: kr. 178.000,-. Tilskudd fra grunneiere: kr. 114.000,-. Tilskudd fra hyttefolk og andre brukere 

av løypene: kr. 476.494,-, herav kr. 22.644,- på Vips. Totalt innbetalt i 2020: kr. 1.091.494,-. Ifølge budsjett 

var resultatet minus 5.500,-. 

 

Kommunikasjon medlemmer 
Hjemmesiden til Kvamskogen Vel ble fornyet i 2016. På hjemmesiden finnes opplysninger om foreningen, 

aktuelle saker og annen informasjon vedrørende Kvamskogen. Det finnes nyttige linker om vær- og 

føremelding, tjenester fra Røde Kors, bussruter, kameraer, osv. I artikkelen om Nødplakat og Nødapp kan 

en laste ned kart med GPS posisjoner for ens hytte, samt en app som gir nøyaktig posisjon til hvor du 

befinner deg i terrenget om uhellet skulle være ute. Foreningen har hyppige informasjoner på 

hjemmesiden, og benytter FB-siden Kvamskogens Venner til informasjon og diskusjoner med både 

medlemmer og andre interesserte. Styreleder er administrator for denne FB-siden. Den har nå ca. 2000 

medlemmer. Vi anbefaler medlemmer og andre med hytte på Kvamskogen og melde seg inn i gruppen. 
 
Foreningen har tatt i bruk epost som informasjonskanal til medlemmene. Dette er tidsbesparende, effektivt 

og gir reduserte kostnader. Vi er avhengig av at epost og mobilnummer blir meldt inn og oppdatert ved 

endringer. I forbindelse med oppdatering av alle medlemmers kontaktinformasjon, er det sendt en link der 

alle kan gå inn og kontrollere, eventuelt redigere sin kontaktinformasjon. Vi mangler nå ganske få 

opplysninger.  

 

Medlemsfordeler 
Medlemskapet i Kvamskogen Vel gir medlemsfordeler i utvalgte butikker. I 2018 fikk vi i tillegg avtale med 

Eikedalen skisenter og Furedalen Alpin om 20% på halvdagskort og heldagskort. Denne avtalen gjelder 

fortsatt, den innebærer at en bestiller på nett. i 2020 fikk vi avtaler om 50% reduksjon på inntil 5 personer 

på Hardangerbadet. Høsten 2020 benyttet ca. 115 personer og 23 hytter seg av dette tilbudet. Vi vil få nytt 

tilbud for 2021, dette vil også gjelde andre næringer i Norheimsund og Øystese. I 2020 fikk vi dessuten et 

meget godt tilbud på internett fra Kvamnett AS. Ny bruker vil kunne spare ca. 1.500,- kr. 

Oversikt over medlemsavtaler ligger på hjemmesiden, www.kvamskogen-vel.no 
 
Parkeringsplasser, Leite og Kleiven 
Fra og med 2019 har styret laget eget driftsregnskap for parkeringsanleggene . Styret  utredet sak  
til årsmøtet i 2020 om parkeringsplassene skulle skilles ut fra Kvamskogen Vel i en egen forening.  
Styrets innstilling til årsmøtet 2020 var at  parkeringsanleggene fortsatt skulle være en del av Kvamskogen 
Vel, og at det lages eget driftsregnskap for disse hvert år som note til foreningens regnskap.  Årets regnskap 

http://www.kvamskogen-vel.no/
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2020 viser et overskudd på kr 72.000,- som settes av på parkeringskonto.  Det ble ikke utført grusing av 
plassene i 2020. Det forventes en del vedlikehold i 2021, i tillegg til at styringen av bommene må 
oppgraderes pga utdatert programvare på eksisterende styring. Vi vil trolig ende på en løsning som gir 
mulighet for åpning av bommene med mobiltelefon. Dette er brukt på flere andre bomanlegg på 
Kvamskogen, og tilbakemeldingene er gode.   

 
Styret legger opp til at foreningen kan kjøpe tilbake noen få parkeringsplasser i 2021 for de som 
ønsker det. Vi har venteliste på Kleiven der plassen er full. På Leite er det noen få ledige plasser.  
  
Husk ulikt parkeringsmønster i vinter – og sommersesong. Følg anvisninger i oppslag på plassene.  
Gyldig parkeringskort skal ligge godt synlig.  Det ble sendt ut nye, permanente parkeringskort i 2019. Det 
blir fra nå av IKKE sendt ut nye kort hvert år, og eventuelle andelshavere som ikke betaler årlig faktura vil få 
deaktivert adgangsbrikken til parkeringsbommen. 
  
Kostnader med administrasjon, brøyting og vedlikehold som utlignes på medlemmer med parkeringsplass, 
ble fra 2019 øket til kr. 1500 pr. parkeringsplass. Dette for å unngå at foreningen finansierer driften av 
parkeringsplassene. Vi har nå hatt to år med overskudd i driften. Det skjer ingen endring i 2021, men styret 
vil gjøre en ny vurdering av årlig andel når ny brøyteavtale er signert før neste sesong.  Vi har brøyteavtale 
med Henrik Steine AS. Avtalen gjelder til og med 2021.  
 
Kommentar fra kasserer/driftsansvarlig parkering:  
Siden nåværende kasserer har hatt ansvar for driften av parkeringsplassene, har det siden  2018 blitt gjort 
mye for å effektivisere driften og senke driftskostnadene for parkeringsplassene. Dette har blitt gjort for å 
vise at det var mye å hente på å digitalisere og forenkle administrasjonen av plassene. Det blir likevel en del 
turer på Kvamskogen ifm. driftsforstyrrelser, møte med entreprenør etc, noe det aldri har blitt ført timer 
eller reiseutgifter for. Kasserer har ikke selv hatt parkering hos Kvamskogen Vel, men har likevel vært en 
pådriver for at foreningen klarer å tilby medlemmene en såpass rimelig parkering vi gjør sammenlignet med 
andre parkeringsanlegg på Kvamskogen. (40% billigere enn tilsvarende plasser) Vi foreslo at en liten del av 
denne gevinsten kunne komme velforeningen til gode ved å la en del av eventuelt overskudd gå til utbedring 
av stier og løyper på Kvamskogen. Dette ble foreslått på årsmøtet 2020, men møtte stor motstand fra 
oppmøtte medlemmer med parkeringsplass, og ble derfor ikke gjennomført.  
 
Administrasjon av foreningen 
Vårt regnskapsystem er Styreweb. Systemet anbefales av Vellenes Fellesorganisasjon, er nettbasert og 

meget brukervennlig.  Dette gir oss enklere og mer effektiv drift og kommunikasjon med medlemmene. 

Medlemmer som ikke ønsker digital kommunikasjon får dokumenter tilsendt på papir som før. Disse må 

selv gi beskjed om at de ønsker kommunikasjon via post. Det er ønskelig at så mange som mulig bruker e-

post, da det er mye rimeligere og mindre arbeidskrevende.  Det fremgår av regnskapet for 2019 at vi hadde 

en besparelser på administrasjon og drift av foreningen også i 2019. Regnskapet viser kr. 152.223,-,  som er 

en besparelse fra 2018 på kr. 20.026,-.I budsjett for 2020 er administrasjonskostnadene kalkulert til 

132.500,-, en ytterligere besparelse på kr. 19.723,-. Regnskapet for 2020 viser en administrasjonskostnad på 

kr.  126.860,-, en besparelse fra 2019 på 25.363,-.  På denne måten får foreningen økte midler til å 

investere i blant annet stier og løyper.            

 

Lavlandsløype/sti: Prosjekt bedre stier og løyper. 
Kvamskogen er et yndet turområde, og vi vil forsterke disse gode natur- opplevelsene med gode turruter. Vi 
ønsker å oppgradere og utbedre eksisterende stier, og tilrettelegge for nye trasè-valg der det er naturlig.  Vi 
ønsker også å legge bedre til rette for turelskere med bevegelsesvansker.  
 
Foreningen er nå godt i gang med dette arbeidet. Det er et stort arbeid som krever god planlegging, avtaler 
med grunneiere og avtaler med entreprenører.  Det arbeidet som har vært utført pr. nå er utført av Henrik 
Steine AS og Kolbjørn Steine/Aktiven Skiheis AS. 
Kvamskogen Vel har mottatt kr. 450.000,- til dette arbeidet fra Kvam kraftfond/Kvam herad. 
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I tillegg har Kvamskogen Vel lagt inn kr. 80.000,- i 2020, i tillegg til kr. 30.000,- til løypepreparering.  Når 
hele planen er gjennomført, vil det ha kostet mellom 2 og 3 millioner kr.  I 2020 er det totalt fakturert for 
kr. 349.000,- i denne sammenheng.   Vi har budsjettert med kr. 150.000,-  til dette i 2021,  i tillegg  til kr. 
30.000 til løypepreparering.  Vi vil dessuten søke kraftfondet og andre fond i 2021 for å få fullfinansiert 
arbeidet. Vi regner med at Lavlandsløypen/stien vil være ferdig i 2023. 
 
Salg av buff 
Regnskapet viser salg av 49 buff i høst. Vi håper på salg av mange flere  vinteren 2021. De koster kr. 
150/stk. og er i hel ull med velforeningens nye logo.  Produsert av Safa. Vi har totalt kjøpt inn 250 buff. 
 
Skilting og etablering av badeplasser: 
Bergen og Omland friluftsråd, i samarbeid med Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag, har gode 
turkart, men vi ønsker å nå ut til flere frilufts-interesserte. Nytt turkart skal utarbeides i 2021 og vil da også 
ta med Eikedalen.  BOF vil også lage flere skilt som viser stier og løyper. Se våre hjemmesider 
www.kvamskogen-vel.no. 
 
Vi har også startet samtaler med BOF om etablering av gode badeplasser på 3 av vannene sentralt på 
Kvamskogen.  Dette arbeidet har vi satt av kr 50.000,- til i budsjettet for 2021. I tillegg vil BOF kunne søke 
midler til dette. Vi starter med å gjøre avtaler med grunneiere i 2021. 
 
Hjertestarter 
Det ble kjøpt inn hjertestarter i 2019. Denne er nå plassert på vegg på vestsiden av Landhandleriet. Den er 
lett tilgjengelig ved behov.  Hjertestarteren eies av foreningen. 
 
Medlemsmøte 2020 

Pga koronasituasjonen ble det ikke holdt medlemsmøte i 2020. Det ble imidlertid sendt ut brev til alle 

medlemmer med informasjon, sammen med forslag til ny Strategi- og handlingsplan for 2021-2023. 

 

Strategi- og handlingsplan for Kvamskogen 2021-2023 

Strategi- og handlingsplan 2021-2023 ble lagt ut på hjemmesiden og senere sendt ut i tilknytning til brev til 

medlemmene høsten 2020. Vi ba om innspill innen utgangen av året, og det er kommet inn flere innspill 

som vi vil ta med i planen. Planen blir lagt frem for godkjenning i årsmøtet 2021,  29.4.21, vår 50-års 

jubileumsdag, dersom koronasituasjonen tillater det. 

 

Planen har følgende fokusområder: 

 Trafikksikring av Fv7, med nedsatt fartsgrense til 60 km/t inntil tunnel under  Kvamskogen er etablert. Dette 

skal avgjøres i februar 2021 iflg Vegkontoret. 

 Få på plass tunnel fra Steinsdalen til Eikedalen samtidig som det jobbes for å sikre busstilbudet. Saken er 

avgjort med utgang i Eikedalen. Det lages i 2021/22 en reguleringsplan for tunnelen, men finansieringen på 

ca. 2 milliarder er ikke på plass. 

 Forhindre at det etableres vindturbinpark på Kvamskogen. Dette synes avgjort at det ikke blir. 

 Etablering av et godt gangvegnett på Kvamskogen. Dette er vi i gang med ved å bygge gangstier. 

 Sikre utvikling på Kvamskogen ved at rekkefølgekravet oppheves. Dette jobbes det med fra politisk hold og 

rekkefølgekravet kan oppheves i 2021/22 slik saken nå står. 

 Bidra til flere, og bedre preparerte løyper, bl.a. gjennom å arbeide for tilstrekkelig driftsstøtte til to 

løypemaskiner. 

 Jobbe for en” Uværsløype”, Lavlandsløype  fra Eikedalen/Kvamseter til Tokagjel og at del av denne etter 

hvert kan bli en  lysløype. Arbeidet er godt i gang og vil være ferdig i 2023. Lysløypen vil det bli jobbet med 

fra 2022. Vi kommer tilbake til hvor denne skal etableres. Det legges vekt på minst mulig ulempe for 

hytteeierne. 

 Tilrettelegge for badeplasser. Arbeidet er i gang i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd. 

Badeplassene kan være på plass i 2023. 

http://www.kvamskogen-vel.no/
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 Hjelpe til slik at Aktvien kan fortsette å utvikle seg. Arbeidet er i gang i samarbeid med Aktiven, Kvam herad 

og andre grunneiere og investorer. 

 Planlegge 50-års jubileet for Kvamskogen vel. Det legges opp til at årsmøtet i 2021 holdes på stiftelsesdagen 

29.4. og at det inviteres til middag for deltakere i den sammenheng. Det skrives ellers bok i denne 

sammenheng. Den vil bli klar høsten 2021. 

 Sikre allemannsretten i alle sammenhenger. 

 

Årsregnskapet 2020 
Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet 

i 2020 og den økonomiske stilling ved årsskiftet. 
 
Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt med i årsregnskapet og som er 
viktige for å bedømme foreningens resultat og stilling. Regnskapet gjøres opp  med et overskudd på kr. 
63.000,-, i tråd med vedtatt budsjett. 
 
Budsjett 2021 
I budsjett for foreningen i 2021 er det lagt inn et underskudd på kr. 95.600,-. Her vil styret bruke av 
oppsparte midler til bl.a. økte tilskudd til stier og løyper, og tilskudd til jubileumsfeiringen. 
 
Driftsregnskap for parkeringsanleggene 2020 
Driftsregnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 72.233,-. I note 1 gjøres rede for at det ikke ble utført 
grusing/vedlikehold av plassene i 2020, noe som gjenspeiler seg i et overskudd. Etterslep på vedlikehold og 
oppgradering av tilgangskontrollsystemet estimeres til kr 50.000,- og blir gjort i 2021. 
 
Som det fremgår av note 2 til regnskapet, har det lykkes styret å redusere administrasjonskostnadene 
betydelig de siste årene vedr. parkeringsanleggene. Dette, i tillegg til økt parkeringsavgift, har de siste årene 
ført til et lite overskudd (i 2020 kr. 180/plass). Overskuddet i ulike år i denne sammenheng settes av til 
vedlikehold av plassene. 
 
Budsjett driftsregnskap Parkering 2021 
Styret fremmer forslag som innebærer et overskudd på kr 3.750,-. Dette tilsvarer 10 kr./plass. 
 
 
Kvamskogen Vel februar 2021 
 
 
 
 
Eva Grimstad  Rune Hansen  Øyvind Valland   Britt Jacobsen 
styreleder  nestleder  kasserer   medlem 
 
 
 
 
 
 
Ulf Rasmussen  Siri Margrethe Andersen  Knut Iversen 
medlem             medlem    medlem 


