
Uttalelse fra Tonsåsen hytteforening vedrørende skiløyper på Nordfjellstølen 

 

Tonsåsen hytteforening består av 138 hytter. En stor del av medlemskontingenten vi betaler til 

hytteforeningen går med til kjøring av skiløyper.  

Løypenettet blir preparert av Aurdal og Kruk løypelag og traséen blir vedlikeholdt på dugnad av 

hytteforeningen. Det er veldig god oppslutning på disse dugnadene, noe som viser at det er stor 

interesse for at det skal prepareres skiløyper. Vi er veldig godt fornøyde med Aurdal Og Kruk løypelag 

og håper vinterne som kommer blir snørike, så vi får lange, fine sesonger på ski. MEN det er ikke 

alltid mye snø tidlig i sesongen så det er viktig at løypene kjøres i traseer som krever lite snø. 

Vi opplever også at det er mange fra lokalsamfunnet som parkerer på Tonsåsen for å benytte de fine 

skiløypene vi har om vinteren.  

Når det er sterk vind på fjellet, møter vi også ofte folk både fra Nordfjellstølen og Fjellsbygda i 

løypene hos oss, da løypene våre ligger mer skjermet i skogen.  

Som vist på kartet blir vårt løypenett kjørt via Nordfjellstølen, som er et knutepunkt for å få løyper 

kjørt til Tonsåsen.  

● Sesongen 19-20 ble tilførselen kjørt som innringet blått, via Klavadalen. Denne traseen krever 

i flg løypelaget betydelige inngrep for å kunne kjøres ved 30 cm snødekke. Nå kreves minst 

60 cm. 

● Traseen innringet grønt har blitt kjørt i mange år og går i «brattbakken». Den kan i likhet med 

det aller meste av løypenettet på Tonsåsen kjøres ved 30 cm snødekke slik at vi også får 

tidlige løyper. 

 



 

I og med at Aurdal og Kruk løypelag ikke har vurdert alternativ løypetrase på Nordfjellstølen, ønsker 

Tonsåsen hytteforening derfor at dagens løypenettet innreguleres i plan for Nordfjellstølen 

hytteområde og betraktes på lik linje med annen infrastruktur.     

Mvh 

Tore Jahren for Tonsåsen Hytteforening. 


