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Løypekjøring vinteren 2012 – 2013
De flotte skiløypene vi har hatt i Synnadalen og innover fjellet de senere årene har vært til stor
glede for alle som bruker fjellområdet, både hyttefolk, bygdas folk og andre som kommer hit.
Synnfjelløypene har gjort en stor innsats for å holde løypenettet og skiløypene i god stand.
Kommende vinter ser det ut som vi får en ny ordning med løypekjøring. Siden det ikke er blitt
noen avtale mellom Synnfjelløypene og Spåtind hotell om løypekjøring, vil hotellet brøyte
løypene fra Skjervungfjell og nordover. Da må det på plass en riktig fordeling av betaling for
løypekjøring mellom Synnfjelløypene og hotellet. Dette er viktig også for å sikre at de nye
eierne av hotellet lykkes med driften, noe som vil være av stor betydning for bygda og for alle
som bruker og er glad i Synnfjellet.
I denne situasjonen mener vi Utmarkslaget har en nøkkelrolle og kan sikre en rettferdig
fordeling av tilgjengelige inntekter. Vi viser til at hver ”nye” hytte (etter reguleringsplanene
fra 2005) forutsettes å innbetale kr. 1000 årlig for skiløypene, penger som innkasseres av
SØAS på vegne av Utmarkslaget. Når det gjelder eldre hytter baseres bidrag på frivillig
ordning, hittil slik at Synnfjelløypene har sendt årlig giro. Når Synnfjelløypene ikke lenger
skal brøyte alle løypene, er det også for de eldre hyttene rimelig at innbetalte beløp fordeles
mellom Synnfjelløypene og hotellet. Vi foreslår at Utmarkslaget (eller SØAS på vegne av
Utmarkslaget) overtar årlig utsending av innbetalingsgiroer. Vi håper på økte frivillige bidrag
fra de eldre hyttene, blant annet ved at de to hytteforeningene og lokale hyttelag kan sende
oppfordringer om dette til sine medlemmer. Det kan også tenkes informasjonsskilt ved en del
løypekryss, gjerne med giroer i egne kasser, blant annet med tanke på skigåere som kommer
på dagsturer fra områder i nærheten.
Utmarkslaget vil sikkert finne en rettferdig og fornuftig fordelingsnøkkel mellom hotellet og
Synnfjelløypene, for eksempel etter antall kilometer kjørte løyper. Vi mener det er
Utmarkslaget som er i best posisjon til å få til en ordning med rettferdig finansiering.
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