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Innhold Sammendrag

Skurdalen er en liten bygd med 189 innbyggere ved 
fylkesvei 40, mellom Geilo i nord og Dagali i sør. 
Oppgaven tar for seg hvordan Skurdalen kan utnytte 
sine særegne landskapskvaliteter for å tiltrekke seg 
flere fastboende og besøkende. Målet med oppgaven 
er å utarbeide mulighetsstudier, strategier og tiltak 
som kommunen kan dra nytte av i videre planarbeid 
for dette området. 

Besvarelsen tar utgangspunkt i en metode kalt 
landskapsressursanalyse (LRA) som går ut på å 
identifisere ressurser i landskapet, forstått som både 
fysisk landskapskarakter og folks relasjoner til stedet. 
Analysen bygger på en nettbasert spørreundersøkelse 
og én ukes feltarbeid i Skurdalen og Hol kommune i 
september 2017.

Oppsummert er Skurdalens største utfordring 
fraflytting og nedleggelser som følge av sviktende 
næringsgrunnlag. Innbyggerne savner flere naboer, 
samlingssteder for sosial aktivitet og tilbud i bygda. 
De kjemper for å bevare skolen og vil ha tilbake den 
nedlagte dagligvarebutikken. Et levende lokalsamfunn 
er også en forutsetning for å skape en attraktiv 
reiselivsdestinasjon. Mangelen på ledige tomter og 
boliger er derfor et grunnleggende problem, som 
Skurdalen bu- og bygdelaug nå har tatt initiativ til å 
bøte på gjennom et privatinitiert tomteprosjekt. En 
annen sentral bekymring blant Skurdalens innbyggere 
er konsekvensene av den pågående hytteutbyggingen 
nedover mot dalen fra Kikut. 

Nærheten til naturen, stillheten, god plass og et sterkt 
internt samhold blir av de lokale nevnt som noen av 
de viktigste kvalitetene ved bygda. Naturressursene 
i området er imidlertid lite utnyttet til turistformål. 
Skiltingen til rekreasjonsområdene er generelt 
mangelfull, nærheten og den historiske tilknytningen 
til Hardangervidda er lite kjent, fartsgrensen langs 

Bakgrunn og problemstilling ...............
Metode ....................................................
Geografi og tilgjengelighet ...................
Landskapsressursanalyse ....................
 Landskapsanalyse.......................

  Landformer......................
  Naturmiljø.......................
  Kulturlandskap................
  Kulturhistorie...................
  Arealbruk........................
  Ferdselsårer....................
  Historisk bakteppe..........
 Stadkjensle..................................

  Hvem er skurdølingen?..
  Naturfolket......................
  Aktiviteter og næring.......
  Utvikling..........................
 SWOT-analyse.............................

Muligheter og strategier.........................
 Mulighetsområde 1......................

  Strategi 1........................
 Mulighetsområde 2......................

  Strategi 2........................
 Mulighetsområde 3......................

  Strategi 3........................
Veien videre.............................................
Kilder........................................................

fylkesveien er stedvis høy, det er få fasiliteter ved de 
identifiserte mulighetsområdene og det skorter på 
naturbaserte opplevelsestilbud til besøkende. 

Vi har identifisert to målgrupper innenfor tilflytting og 
turisme og tre mulighetsområder for videre utvikling 
av Skurdalen. Mulighetsområdene fremhever ulike 
kvaliteter i Skurdalens landskap, og de tilhørende 
strategiene samsvarer i all hovedsak med arealdelen 
i Hols kommuneplan. Den videre prosessen 
bør forankres lokalt gjennom å legge til rette for 
medvirkning. I regional sammenheng bør Skurdalen 
differensiere seg fra Geilo og Dagali hva gjelder 
identitet og opplevelsestilbud, men vedlikeholde de 
sterke sosiale båndene til Dagali.
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Bakgrunn og problemstilling

Denne prosjektoppgaven er utarbeidet som en del 
av emnet LAA360 - Strategisk landskapsplanlegging 
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU). Den tar for seg Skurdalen i Hol kommune 
som et alternativt utviklingsområde til Geilo. Målet 
med oppgaven er å utarbeide mulighetsstudier 
og strategier som kommunen kan dra nytte av i 
videre planarbeid for dette området. Dette gjøres 
ved hjelp av en landskapsressursanalyse (LRA). 
LRA er en medvirkningsbasert metode som går ut 
på å identifisere ressurser i landskapet og utvikle 
fremtidsplaner for landskap og lokalsamfunn basert 
på disse. Landskap defineres her som både fysisk 
landskapskarakter og folks relasjoner til stedet. 

Skurdalen er en skogkledd landbruksdal langs 
fylkesvei 40 mellom Geilo og Dagali, der levende 
kulturlandskap ligger side om side med tilnærmet 
urørt natur. Området utgjør på mange måter en 
kontrast til Geilo, som er et tettsted og en veletablert 
reiselivsdestinasjon i Norge med flust av fasiliteter og 
godt utbygd infrastruktur. 

Skurdalen er i dag preget av fraflytting og flere 
av de tidligere møteplassene i bygda er for lengst 
nedlagt. Skolen i Skurdalen har gjentatte ganger vært 
nedleggingstruet, og dens fremtid skal nok en gang 
opp til behandling i kommunestyret høsten 2017. Nylig 
har lokale ildsjeler tatt initiativ til boligbygging for å 
øke tilflyttingen og redde skolen. Samtidig strekker 
hytteutbyggingen seg stadig lenger ned mot Skurdalen 
og er gjenstand for konflikt.

Hvordan skal Skurdalen utnytte sine særegne kvaliteter i 
landskapet for å tiltrekke seg fastboende og besøkende 
som et alternativ til Geilo?  

Videre veivalg for Skurdalen er derfor et høyaktuelt 
tema, med utfordringer som også gjør seg gjeldende 
i mange andre norske småbygder. Med dette som 
bakteppe har vi formulert en problemstilling som 
fokuserer på to konkrete utviklingsveier: tilflytting og 
turisme.

Utsikt over Skurdalen fra Lia fjellhotell med vidda i horisonten.
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Metode

Problemstillingen besvares ved hjelp av en 
landskapsressursanalyse (LRA). LRA er en 
medvirkningsbasert metode for analyse av landskap 
og lokalsamfunn. Gjennom analysen identifiseres 
nyttige natur- og kulturressurser i landskapet. 
Analysen munner ut i en mulighetsstudie der disse 
ressursene aktiveres med mål om bærekraftig 
verdiskaping og stedsutvikling. Til slutt trekkes 
mulighetsstudiene ned til konkrete strategier, som 
kobles til lokale/regionale planprosesser. 

Metoden bygger på Landskapskonvensjonen, 
som vektlegger relasjonen mellom landskap og 
mennesker, og er utviklet av Aurland Naturverkstad 
i samarbeid med Telemarksforskning, NMBU og 
andre fagpersoner. LRA består av to deler, en 
landskapsanalyse og en stadkjensleundersøkelse. 

LANDSKAPSANALYSE
Selve analysen er et verktøy for å 
kartlegge, tolke og beskrive landskapstyper 
og se det i en regional sammenheng. 
Analysen har som mål å fastsette de 
potensielle ressursene som er tilknyttet 
landskapet. Gjennom landskapsanalysen 
vil vi få fram Skurdalens ressurser, 
kvaliteter og særpreg knyttet til det fysiske 
landskapet og arealbruk.

STADKJENSLE
En stadkjensleanalyse, eller "Sense of 
Place", har som formål å danne et bilde av 
fastboendes og besøkendes opplevelse 
og forhold til landskapet de befinner seg 
i. Dette innebærer natur og kultur samt 
andre aspekter som er med på skille et 
spesifikt landskap fra andre landskap. 

Feltarbeid og datainnsamling til analysen ble 
gjennomført i uke 39 i Skurdalen og omegn. Vi 
intervjuet lokalbefolkning, næringsdrivende og 
fagpersoner i kommunen, gjorde egne observasjoner 
på stedet og gjennomførte vandringer i terrenget. I 
etterkant ble det også sendt ut en spørreundersøkelse 
via e-post til fastboende i Skurdalen med hjelp fra 
Skurdalen bu- og bygdelaug. 53 personer mottok 
undersøkelsen, hvorav 23 svarte.  Diverse litteratur og 
kartdata inngår også i grunnlaget for analysen.

INFORMANTER

• Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, lærere   
  og elever
• Hol historielag, Torstein Seim og Knut 
  Sveinunggard
• Tuva turisthytte, Mailiza Flataaker 
  Schindewolf, Sigbjørn Leirflåt, Aileen 
  Flataaker og Pete Schindewolf
• Jakobsplass fjellgard og ysteri, Trine 
  Lilleslåtten
• Skurdalen bu- og bygdelaug, Mari Bjørnstad 
  og Britt Haugen 
• Geilo 950 AS og K5 Eiendomsutvikling, Lars 
  Ødegård Teigen
• Trond Augunset, leder for plan-, bygg- og 
  landbruksavdelingen i Hol kommune
• Maria Grevsgård, leder for 
  samfunnsutviklingsavdelingen i Hol 

Vi bruker en SWOT-analyse for å klassifisere 
og fremheve de mest sentrale funnene fra 
landskapsressursanalysen. Funnene deles inn etter 
styrker, svakheter, muligheter og trusler. Styrker 
og svakheter må her tolkes som interne faktorer i 
Skurdalen som bidrar til/hindrer at stedet tiltrekker seg 
fastboende og besøkende som et alternativ til Geilo. 
Muligheter og trusler er ytre forhold som potensielt 
kan bidra til/hindre at denne utviklingen skjer.

Landskap blir i dagligtale ofte brukt synonymt 
med utsikt og som en betegnelse på et geografisk 
område. I realiteten er landskap et komplekst system 
som omfatter økologiske og sosiale prosesser og 
dynamikken dem imellom. Riktig forståelse for hva 
et landskap rommer, kan bidra til en mer bærekraftig 
arealforvaltning og forhindre en utvikling mot fattigere, 
mer fragmenterte landskap med fremmedgjorte 
mennesker (Selman, 2012). 

Den europeiske landskapskonvensjonens definisjon 
av landskap bygger opp under en helhetlig forståelse 
av ordet, og er den LRA benytter seg av: “et område, 
slik folk oppfatter det, med et særpreg som er resultat 
av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller 
menneskelige faktorer” (Europarådet, 2000). Norge 
var det aller første landet i Europa som vedtok å 
iverksette Landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 
i 2004. 

Konvensjonens mål er å fremme vern, forvaltning 
og planlegging av landskap, samt å organisere 
europeisk samarbeid på disse områdene. Hensikten 
er bærekraftig utvikling og økt bevissthet og 
oppmerksomhet om verdiene i landskapet blant annet 
som bruksverdi, ressurs og for folks identitetsfølelse 
og livskvalitet.

TEORI OG BEGREPER
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Geografi og tilgjengelighet

Joker-butikken i Dagali ligger langs fv. 40. Derfra 
skiltes det videre inn mot naturopplevelser og andre 
tilbud, som bygdemuseum og overnatting.

GEOGRAFISK LOKALISERING
Skurdalen er et dalføre midt mellom Oslo og Bergen, 
nærmere bestemt i Hol kommune i Buskerud. Over en 
åsrygg, omtrent 10 km nord for Skurdalen, finner man 
Geilo som nærmeste tettsted. Geilo er en av Norges 
største reiselivsdestinasjoner med et særlig bredt 
tilbud innen vintersport.  Her finnes alt av fasiliteter 
– butikker, hoteller, kommunale institusjoner og 
fritidstilbud. Skurdalen har med andre ord en sentral 
plassering i kommunen.

En snau mil sør for Skurdalen, langs fv. 40, ligger 
Dagali. Dagali og Skurdalen er de høyestliggende 
bebodde dalførene i Numedalsvassdraget (750-800 
moh). I likhet med Skurdalen er Dagali et område 
rikt på naturressurser. De har et bredt tilbud innen 
opplevelsesaktiviteter forbundet med fart og spenning, 
som rafting, isbanekjøring, gokart, juving, paintball 
og rappellering. I tillegg har Dagali dagligvarebutikk, 
hotell og et lite alpinsenter. 

I 2004 ble skolen i Skurdalen slått sammen 
med Dagali og fikk navnet Dagali og Skurdalen 
oppvekstsenter (heretter omtalt som skolen). Skolen 
ble liggende i Skurdalen og Dagali fikk barnehagen. 
Som følge av dette er det tette sosiale bånd mellom 
de to bygdene.

TILGJENGELIGHET
Gjennom Skurdalen går Fylkesvei 40 fra Larvik til 
Geilo. Veien kommer inn mot Skurdalen over fjellet fra 
Dagali og er en naturlig gjennomfartsåre for de som 
kommer fra, eller skal sørover. Utover det er bygda 
lett tilgjengelig fra Riksvei 7 og Fylkesvei 50, som går 
gjennom henholdsvis Geilo og Hol. 

Geilo er stoppested for Bergensbanen. Det øvrige 
kollektivtilbudet er imidlertid begrenset, med noen få 
daglige lokalruter mellom Geilo og Dagali, og Geilo og 
Kongsberg. Man kan også komme til Skurdalen til fots 
via et stort nettverk av turstier.

DAGALI
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Landskapsressursanalyse

Skurdalen er fra gammelt av delt opp i to hoveddeler - 
nord- og sør-Skurdalen. Der denne oppgaven snakker 
om sør eller nord i dalen, er det disse inndelingene (se 
kart) det vises til, ikke himmelretningene. Det samme 
gjelder bruken av vest og øst for fjorden. Vest for 

områdeavgrensninger. I sør er det valgt å sette en 
grense ved enden av Holmevatnet, selv om dalføret 
fortsetter videre sørover.  Dette er gjort da vannet og 
hovedferdselsåren (Fv40)  ender her og skaper en 
naturlig ende for dalføret Skurdalen.

fjorden er den ubebygde siden mot Hardangervidda, 
mens øst for fjorden er der fylkesvei 40 går. 
Øvrig bruk av nord/sør/øst og vest refererer til de 
faktiske himmelretningene. Fjell- og viddeområdene 
som omkranser Skurdalen fungerer som naturlige 

Bildetekst

AVGRENSNING OG INNDELING
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Landskapsressursanalyse • landskapsanalyse

Småkupert terreng i skogsområde i Nord-Skurdalen. 
Lav og mose karakteriserer bunnsjiktet.

Myrområder på vestsiden av fjorden.

Vest for Skurdalen finner vi Hardangervidda – den 
største nasjonalparken på fastlands-Norge. Nord for 
dalen og forbi Geilo finner vi Hallingskarvet.

Landskapet i Skurdalen preges av naturkrefter som 
har skåret seg ned i landskapet og dannet en bred 
dalbunn med slake fjellsider. De omkringliggende 
vidde- og fjellområdene omkranser dalføret og skaper 
et karakteristisk u-dalområde med svakt relieff. 
Isbreene som har vært med på å danne dalføret har 
lagt igjen store mengder avsetninger i form av rygger 
og koller av avsetningsmaterialer. Store områder med 
steinblokker spredt på dalbunnen skaper særpreg og 
gir et småkupert landskap.
 

Nederst i dalføret ligger Skurdalsvatnet og 
Holmevatnet. Dette er store vann som virker 
karakteriserende på landskapet, samtidig som 
de kobler dalføret fra sør til nord sammen. 
Hardangervidda og Hallingskarvet kan sees fra dalen 
og er godt synlige orienteringspunkt i landskapet. 

Skurdalen ligger i nordboreal/subalpin sone og har 
et typisk innlandsklima. Området er dominert av 
skogkledde dalsider som brer seg nedover dalføret. 
Den tette, høyreiste skogen preger hele den estetiske 
opplevelsen av området. For å få et overblikk over 
dalen må man komme seg oppover i terrenget, eller 
helt ned til Skurdalsfjorden eller Holmevatnet. Først 
da blir gårdsbruk, kulturlandskap og boligbebyggelse 
ordentlig synlig i landskapet.

Vegetasjonen er noe ensformet og skrinn og flere 
av de samme artene går igjen gjennom hele dalen. 
Furu med innslag av fjellbjørk dominerer tresjiktet, 
busksjiktet har sporadiske innslag av einer og i 
feltsjiktet finner man ulike lyngvekster. Reinlav 
dominerer og preger bunnsjiktet i stor grad og skaper 
et karakteristisk hvitt dekke på skogbunnen. Nederst 
i dalføret finnes også store skogkledde myrområder 
som preger landskapsbildet.

Skurdalen består i betydelig grad av tilnærmet 
urørt natur, særlig vest for innsjøene. Selv om dette 
området i arealdelen til kommunen er avsatt til LNF, 
er det likevel en gammel, uskreven regel i Skurdalen 

at denne siden av dalen ikke skal utbygges. Dette 
skyldtes det estetiske – at gårdsbrukene på nordsiden 
av dalen ikke skal se inn på annen bebyggelse, men 
på naturen med Hardangervidda i horisonten.

De store inngrepsfrie områdene og generelt lite 
utbygging i dalføret gjør at dyrelivet er rikt, spesielt på 
hjortedyr, men også småvilt som hare og skogsfugl. 
Nærheten til naturen og de store ressursene som 
ligger der, gjør at Skurdalen er et populært område for 
jakt både i dalføret, men også i fjellene rundt dalen. 
Dette er en viktig ressurs for bønder og grunneiere, 
enten som matauk eller som tilleggsnæring ved utleie 
av jaktrettigheter. Det er ikke registrert områder med 
utvalgte naturtyper eller verneområder i Skurdalen, 
men området ligger nær villreinområder og den 
velkjente nasjonalparken Hardangervidda med stor 
regional og nasjonal betydning. Nord for Skurdalen og 
Geilo finner vi også Hallingskarvet nasjonalpark.

LANDFORMER NATURMILJØ
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Laftet låvebygg i Nord-Skurdalen.

Det gamle gårdsbruket Arnegard. Foto: Lars Bry 1977.
(Reinton, 1979).

Landskapsressursanalyse • landskapsanalyse

Den lange historien som stølsgrend og senere 
fastboende gårdsdrift gjør at det er lang kontinuitet og 
hevd i kulturlandskapet. Slåttemarker og beiteområder 
ligger oppover åssidene på nordsiden og gir flere 
steder jordbrukskarakter i landskapet. Flesteparten av 
bøndene driver med sau og geit. 

Oppe i åssiden nord i dalføret, ligger de gamle 
gårdsbrukene Arnegard og Aslegard, ryddet i hhv. 
1706 og 1709. Disse har fått status som høy botanisk 
og kulturhistorisk regional verdi av Miljødirektoratet. 
Dette skyldes at slåttemarkene og beiteområdene er 
skjøttet og holdt i hevd i generasjoner og innehar et 
høyt biologisk mangfold.

KULTURHISTORIE
Som nevnt har Skurdalens ressurser lenge vært 
utnyttet. Den lange historien og kontinuiteten som 
et jordbrukssamfunn gjør dette til en fremtredende 
del av områdets identitet. Gamle gårdsbruk bygget i 
lafteteknikk og kulturlandskap med lang hevd former 
den kulturbetingede delen av Skurdalen vi ser i dag. 

Bøndene bruker landskapet og ressursene aktivt. 
Flere av dem er lokale ildsjeler som holder liv i 
lokalsamfunnet og setter Skurdalen på kartet. Et 
eksempel er saue- og geitebøndene Lars og Trine 

Lilleslåtten på Jakobsplass, som har eget ysteri og 
gårdsutsalg og som i september 2017 vant NM-gull for 
sin geitost.

Ferdselsminnet Nordmannslepa og de andre 
fortidsminnene i Sør-Skurdalen, som kullgroper 
og spor etter jernutvinning, er i dag først og fremst 
områder for rekreasjon og opplevelser. Ressursene 
som ligger i disse kulturminnene er lite utnyttet, delvis 
fordi man frykter vandalisering og slitasje dersom de 
gjøres til attraksjoner. 

KULTURLANDSKAP
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Forslag til reguleringsplan for det nye boligfeltet til 
Bu- og bygdelauget. (Hol kommune, 2017)

Landskapsressursanalyse • landskapsanalyse

Mesteparten av Skurdalen består av LNF-områder, 
hovedsakelig skogsområder. Det er spredt 
bebyggelse bestående av gårdsbruk og eneboliger. 
Boligbebyggelsen er konsentrert i Nord-Skurdalen, 
nær Skurdalen skole og Fagerli leirskole. Mesteparten 
av gårdsbrukene er lokalisert oppover den østlige 
åssiden, men også videre innover dalføret langs 
Nord-Skurdalsveien. Flere av dem er fremdeles i bruk, 
men noen av dem har de siste årene vært gjennom et 
generasjonsskifte. 

I Hol kommune gjelder det såkalte 
“slektskapsunntaket” fra boplikten. Unntaket 
innebærer at ektefelle og slekt som arver en eiendom, 
står fritt til å bruke denne som fritidsbolig. Dette 
har medført at flere av gårdsbrukene i Skurdalen 
står tomme store deler av året.  Å “arbeide for at 
bolighus ikke blir brukt som fritidsboliger” er en 
av Hol kommunes strategier knyttet til bolig- og 
tettstedsutvikling (Hol kommune, 2010). Her blir 
slektskapsunntaket en utfordring. Regelen skapte 
store diskusjoner for 7-8 år siden, men forble uendret. 
Per i dag foreligger det ingen forslag om å fjerne 
unntaket.

Hol har som mål å opprettholde den desentraliserte 
kommunestrukturen. Noen av strategiene i 
samfunnsplanen er å aktivt delta i aktuelle 
bosettingsprosjekter, å sikre mulighetene for et variert 
friluftsliv og å utvikle attraktive lokalsamfunn med vekt 
på kultur, oppvekst og omsorg (Hol kommune, 2010). 
Samfunnsdelen er for øyeblikket til revidering og skal 
vedtas sommeren 2018. Det er sterk lokalpolitisk 
vilje til å beholde den desentraliserte strukturen. 
Befolkningsstatistikken for Skurdalen viser imidlertid 
en nedadgående trend, fra 240 fastboende i 1999 til 
189 i dag (SSB, 2017). Sist kommunen tilrettela for 
nye tomter i Skurdalen var på 1980-tallet, da ble det 
laget sju boligtomter.  

Skurdalen bu- og bygdelaug har nylig lagt frem forslag 
til reguleringsplan for “Fjell-ljom” boligfelt med 16 
tomter, like ved skolen i Skurdalen (Hol kommune, 
2017). Målet er å oppnå tilflytting av unge par med 
barn eller i etableringsfasen og dermed unngå 
nedleggelse av skolen. Målgruppen vil kunne kjøpe 
tomter til en subsidiert pris med 250.000-600.000 
kroner i avslag. En av tomtene er avsatt til leiligheter 
med livsløpsstandard og legger til rette for at eldre 
gårdbrukere kan selge gården og likevel bli boende 
i bygda si. Hol kommune  har overdratt tre tomter 
vederlagsfritt til prosjektet mot at bygdelauget driver 
det og skaffer finansiering. 

Det finnes stedvise hytter rundt om i Skurdalen. Det 
mest konsentrerte hyttefeltet finnes ved Lia fjellhotell. 
Her ligger også den eneste skiheisen i Skurdalen. 
Hol kommune vedtok våren 2017 en reguleringsplan 
for “Skurdalsstølane” Dette nye hyttefeltet med 100 
hytter i et område på cirka 2200 dekar skal bygges på 
nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass og medfører 

en fortetting av fritidsbebyggelsen i området (Hol 
kommune, 2017).
Solhovda Sør på nordsiden av Skurdalen ble i juni 
2017 regulert for et nytt hyttefelt med maksimalt 200 
nye boenheter, som en forlengelse av eksisterende 
hyttefelt på Kikut. Disse vil trolig være under 
oppføring høsten 2018 (Hol kommune, 2017). 
Utbyggingsområdet skal etter planen gå en halv 
kilometer nedover i dalen fra Kikut. Det er per i dag 
ikke satt en nedre byggegrense mot Skurdalen og 
det planlegges allerede en fremtidig forlengelse av 
Solhovda Sør, ifølge prosjektlederen i Geilo 950 AS.

AREALBRUK

De to hyttefeltene Solhovda sør og Skurdalsstølane. 
En eventuell forlengelse av hyttefeltet på Solhovda sør 
er ikke umulig, og kan bety enda flere hytter nedover 
mot Skurdalsfjorden. (kommunekart.com).
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For å komme til de tidligere nevnte gårdene Arnegard 
og Aslegard, måtte man gå Nordmannsslepa over 
Tuftebrua på bildet. Foto: Grøvo 1979. (Reinton, 
1979).

Landskapsressursanalyse • landskapsanalyse

Navnet Skurdalen er en omskriving av Skurferdalen 
og stammer trolig fra det gammelnorske ordet skurfer, 
som betyr “en som leter etter jern”. Navnet henspiller 
på en viktig del av dalens historie, nemlig utvinning av 
jern fra myrmalm. Dette var fra romertid (0-400 e.Kr) 
og i mange hundre år fremover  en viktig industri i 
området. Særlig på sørvestsiden av Skurdalsvannet er 
det funnet flere kullgroper, rester etter jernvinneovner 
og hustufter etter jernvinna.

Skurdalen var lenge et sameie som tilhørte de eldste 
gårdene i hoveddalen lenger øst - Ustedalen, Lio 
og Kvisla. På starten av 1700-tallet ble Skurdalen et 
bureisingsområde for de eldre bygdelagene. Det ble 
ryddet jord og enkelte bønder etablerte seg i dalen. 

Som følge av den generelle befolkningsøkningen i 
Norge på 1800-tallet, opplevde Skurdalen på denne 
tiden en større tilflytting fra Hol, Ål og Numedal. I en 
folketelling i 1801 ble det talt 100 fastboende. Behov 
for levebrød til flere bidro til oppblomstring av en rekke 
næringer, som tømmerhogst, håndverk, jorddyrking, 
stølsdrift og fehandel. Landbruk, jakt og fiske var 
likevel det viktigste næringsgrunnlaget, som følge av 
nærheten til Hardangervidda. Tilknytningen til vidda 
og den nordre Nordmannsslepa gjorde Skurdalen til et 
viktig knutepunkt for handelsvirksomhet. 

Nordmannsslepene var en gang viktige handels- og 
ferdselsårer mellom østlandet og vestlandet over 
Hardangervidda, og er nå fredet (Bredesen, 1999; Hol 
historielag, 2017; Buskerud fylkeskommune, 2011).

Det har også vært drevet utstrakt tamreindrift på 
Hardangervidda fra slutten av 1700-tallet og frem 
til cirka 1970. I 1934 ble Dagali og Skurdalen 
reinskompani opprettet, noe som gav økonomisk 
vekst og arbeidsplasser i de to grendene fram 
til etterkrigstida. Mange samer fikk seg jobb og Traktorvei langs med fjorden fungerer som turvei.

Hovedferdselsåren gjennom Skurdalen, Fv. 40, er 
relativt lite trafikkert, og har stedvis høy fartsgrense 
(80 km/t).  Alle sideveier er avstikkere fra fylkesveien. 
Avkjørslene er små og uoversiktlige, skiltingen er 
noe mangelfull og det er kun sykkel- og gangsti 
fra Geilo og frem til skolen i Nord-Skurdalen. 
Kombinert er disse faktorene noe som kan skape 
sikkerhetsproblemer langs veien. 

Vinterstid blir store områder i Skurdalen preppet 
og tilrettelagt for langrenn. Dette er et tilbud som 
verdsettes høyt både av besøkende og fastboende 
i et område der vinteren er lang. Dalen også en av 
mange innfallsporter til Hardangervidda. Fra den 
kommunale veien inn mot Nord-Skurdalen, kan man 
kjøre videre og oppover mot Tuva fjellhytte som ligger 
på Hardangervidda.

Langs vestsiden av Skurdalsfjorden finnes en 
traktorvei som fungerer som tursti innover i skogen 
langs vannet. Flere andre stier og turområder i 
Skurdalen gjør naturen tilgjengelig, noe som er viktig 
for et område som anser nærheten til naturen som en 
ressurs og årsak til bosetting 

FERDSELSÅRER HISTORISK BAKTEPPE
slo seg ned der, da tamreinen i stor grad ble 
hentet fra samiske områder i nord og fordi det var 
behov for kompetente reingjetere. Etterhvert som 
villreinstammen på Hardangervidda vokste, ble 
det vanskelige å skille tamreinen fra villreinen, og i 
1956 ble Dagali og Skurdalen reinskompani oppløst 
(Bitustøyl, 2012).
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Landskapsressursanalyse • stadkjensle

Den svingende befolkningsveksten i Skurdalen har 
i stor grad preget dalen. Den nedlagte butikken og 
campingplassen i Nord-Skurdalen og gårdsbruk 
som står tomme vitner om at bygda har sett bedre 
tider. Likevel er Skurdølinger et folk med sterk vilje 
og samhold, noe som har vært viktig for bygdas 
overlevelse.

Skurdølinger karakteriserer seg selv som einstøinger 
som “liker best å være for seg selv”.  Til tross for dette 
savner de flere folk i bygda. Særlig barna uttrykker et 
ønske om flere lekekamerater. Skurdølingene er stolte 
av bygda si og forteller om trygge omgivelser og et 
godt oppvekststed. De oppfattes utenfra som gjestfrie 
og tradisjonsrike i sine vaner, men blir også beskrevet 
av enkelte som “gammeldagse” og skeptiske til 
forandring. 

De største arbeidsplassene i skurdalen er Lia 
fjellhotell, barneskolen og leirskolen. I tillegg jobber 
folk på gårdsbruk eller har egne foretak med noen få 
ansatte - de fleste innen bygg, anlegg og håndverk. 
 
"Alle kjenner hverandre, og skjer det noe, tar folk 
vare på hverandre"  (Kvinne, 51)

Skurdølingenes forhold til Geilo er noe ambivalent. 
Mange har jobb på Geilo og verdsetter den korte 
avstanden til fasilitetene som finnes. Nærheten til 
Geilo blir også vurdert som strategisk viktig med 
tanke på videre utviklingsmuligheter. Samtidig 
er skurdølingene stadig vekk i interessekonflikt 
med Geilo og kommunen om fordelingen av 
goder og byrder. Noen eksempler er kampen mot 
skolesentralisering, mot geilingenes ønske om å 
legge ny skytebane til Skurdalen og mot Solhovda 
Sør-utbyggernes ønske om å legge avløpet fra det 
fremtidige hyttefeltet ut i Skurdalsfjorden.

HVEM ER SKURDØLINGEN?
Nærheten til “ekte” og tilnærmet urørt natur, stillhet, 
ren luft og god plass går igjen som noen av de 
viktigste kvalitetene i landskapet. Fastboende har 
en sterk tilknytning til hjemstedet sitt og enkelte 
beskriver lettelsen de får når de kommer over fjellet 
fra Geilo eller Dagali og kan skue ned mot dalen, som 
beskrives som “en skjult perle”.  
I samtaler med barn på skolen ble nærmøter med ville 
dyr i naturen nevnt med begeistring. Mange setter pris 
på muligheten til å være alene i naturen, og henviser 
til høysesongen på Geilo som den rake motsetningen.
Til tross for sin historiske og geografiske tilknytning 
til Hardangervidda, er ikke nasjonalparken et stort 
trekkplaster for Skurdalen. Med unntak av Tuva 

NATURFOLKET
turisthytte, er det liten grad av tilrettelegging og 
kommersiell virksomhet knyttet til bygdas strategiske 
beliggenhet. Vertskapet på Tuva påpeker at 
Skurdalens nærhet til vidda er altfor lite kjent og at 
det burde fremheves mer av destinasjonsselskapet 
Visit Geilo. De tror hytta, som ligger på 1200 
meters høyde, kommer til å bli enda viktigere i 
fremtiden når klimaendringene gjør at snøen uteblir i 
lavereliggende områder. Hardangervidda brukes nå 
målrettet i bygdelaugets markedsføring av det nye 
tomteprosjektet, med beskrivelser som “perla i kanten 
av Hardangervidda” og “store tomter med utsikt til 
Hardangervidda nasjonalpark”. 

Tuva turisthytte
Nordøst for Hardangervidda ligger Tuva 
turisthytte med løypeforbindelser vinterstid og 
16 km sommeråpen vei og bussforbindelse 
fra Nord-Skurdalen. Hytta ble bygd i 1915 og 
er en av de eldste privateide turisthyttene på 
Hardangervidda. Den er også en av få betjente 
overnattingshytter i området. Mailiza Flataaker 
Schindewolf og Sigbjørn Leirflåt overtar i 2017 
vertskapsrollen etter Mailizas foreldre. Ifølge 
vertskapet er besøkstallene stabilt gode - om 
lag 2000 overnattinger årlig. Dette til tross for at 
hytta bare har 40 sengeplasser og kun er åpen 
fire måneder ila året. Kundene er for det meste 
utlendinger, særlig fra Tyskland, Nederland 
og Skottland. Om sommeren er det litt flere 
nordmenn. Hytta tiltrekker seg hovedsaklig 
barnefamilier, godt voksne og mindre erfarne 
turgåere på grunn av det lettkuperte terrenget. 
Mange kommer for å fiske i fjellvannene, og 
kiting har hatt en økende popularitet. 

To generasjoner Tuva. Aileen Flataaker og Pete 
Schindewolf (t.v.) har drevet hytta i 42 år, men 
vinteren 2017 tok datteren Mailiza Flataaker 
Schindewolf og mannen hennes Sigbjørn Leirflåt 
(t.h.) over drifta.



Skurdalen bu- og bygdelaug - 
lokale pådrivere
Skurdalen Bu- og Bygdelaug er pådrivere 
for prosessen med å få folk til å flytte til 
Skurdalen og har i 2017 lagt frem forslag 
til reguleringsplan. Leder Mari Bjørnstad 
og nestleder Britt Haugen har stått på for 
å utbedre 16 tomter i nærheten av skolen 
som skal tilrettelegges for barnefamilier. 
Skurdølingene har jobbet på dugnad 
for å gjøre disse tomtene til en realitet. I 
markedsføringen av prosjektet legges det 
vekt på nærheten til naturen og freden. 
Hvis alt går etter planen, starter byggingen 
våren 2018.

Selv om bygdelauget kunne sett mer 
engasjement fra kommunens side knyttet til 
tomteutvikling og etablering av infrastruktur, 
er det stor optimisme knyttet til dagens 
prosjekt. Den største utfordringen er 
kostnadene relatert til boligbygging i 
Skurdalen. Byggekostnadene er de samme 
i Geilo sentrum og i Skurdalen, men boliger 
i Geilo selges dyrere. I Skurdalen er det 
ingen garanti for å tjene inn investeringene. 
I tillegg kommer ekstrakostnadene med 
å etablere vann- og avløpssystemer som 
man slipper i tettbygde strøk.
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Landskapsressursanalyse • stadkjensle

AKTIVITETER OG NÆRING
Skolen er i dag en arena for sosialt samvær og 
kulturelle arrangementer på tvers av generasjoner i 
bygda. Her møtes lokalbefolkningen i forbindelse med 
barnas skolegang, fritidsaktiviteter og grendekafé, 
som tidvis arrangeres i Samfunnshuset i skolens 
gymsal. Også Tuva-vertskapet har flere ganger stilt 
hytta til disposisjon for grendekafé. Dette skal være 
populært blant fastboende så vel som hytteeiere i 
Skurdalen.

Friluftslivet spiller en nøkkelrolle i identiteten til 
Skurdalen. Turstier og preparerte skiløyper rett utenfor 
døren uten å måtte gå i en kø av turister trekkes 
frem som et privilegium man ikke får på Geilo. Særlig 
skiløypene verdsettes høyt i et område der vinteren 
er lang. I mangel på et ordentlig sentrum blir barnas 
fritidsaktiviteter et viktig møtepunkt for befolkningen. 
Særlig vinteridrett er  populært blant barna. 

Kanopadling på Skurdalsfjorden i regi av Fagerli 
leirskole. Foto: Fagerli leirskole

Skurdalsfjorden og Holmevannet brukes som 
rekreasjonsområder for kanopadling, bading, fisking 
og til skøytegåing og hundekjøring om vinteren. 
Nærheten til den urørte naturen er grunnen til at 
de som driver med hundekjøring (Geilo Husky og 
Fagerlund Husky) velger Skurdalen. Fagerli Leirskole 
tilbyr organiserte aktiviteter som skogsturer, ridning 
og kanopadling til skoleklasser og grupper. Andre 
eksempler på lokal næring er Jakobsplass ysteri og 
fjellgård med eget gårdsutsalg, der man kan kjøpe 
ost og kjøtt fra gården, hjemmebakst og et utvalg 
produkter fra andre håndverkere.

Mange skurdølinger driver aktivt med jakt. Storviltjakt 
er utbredt og forbeholdt lokale jaktlag, mens andre 
kan kjøpe jaktkort for småvilt og skogsfugl. På 
Hardangervidda leies jakta ut fra private sameier 
til høystbydende, noe som gjør at prisene blir  
ekskluderende for folk flest.

Trine Lilleslåtten fra Jakobsplass ysteri og fjellgard.
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Landskapsressursanalyse • stadkjensle

De lokale, kommunen og de næringsdrivende har 
alle forskjellig syn på hytteutbyggingen utenfor og i 
Skurdalen. Utbyggeren bak Solhovda Sør ser stort 
potensial i området som hyttefelt med kvaliteter som 
gode solforhold, utsikt ned mot Skurdalsfjorden, 
nærhet til veien og til Kikut. 

Innbyggerne i Skurdalen føler seg overkjørt i 
forbindelse med utbyggingen, mens kommunen og 
utbygger mener at skurdølingene har hatt mulighet 
til å fremme sine synspunkt. De lokale mener 
at hyttefolk i liten grad bidrar til lokalsamfunnet. 
De frykter at hyttefeltene skal strekke seg stadig 
lenger nedover i dalen og fortrenge naturressurser 
og utviklingsmuligheter som i større grad kunne 
skapt permanente arbeidsplasser. Mange peker på 
potensialet for å utnytte ressursene i landskapet i 
større grad for å tiltrekke seg seg naturinteresserte 
turister. 

Boligutbygging nevnes som noe kommunen burde 
satse betydelig mer på. Samtlige informanter er 
positive til Skurdalen Bu- og bygdelaugs initiativ til 
boligutbygging, og håper dette vil bidra til et levende 
lokalsamfunn.

Skurdølingene verdsetter nærheten til Geilo med alle 
tjenestetilbud og arbeidsplasser som finnes der, men 
det er ikke en utpreget ønske om å utvikle Skurdalen 
til noe tilsvarende. En enkel dagligvarehandel og 
en møteplass er likevel noe bygda savner. Trine 
Lilleslåtten fra Jakobsplass fjellgård og ysteri har lang 
erfaring med å drive butikk i Skurdalen, men påpeker 
at hvis noe lignende skal overleve i bygda idag må 
innbyggertallet opp og man må tilby noe ekstra - som 
fokus på lokalmat.

Hva setter du mest pris på i Skurdalen?

"Den flotte naturen og stillheten. Mange fine turmuligheter sommer som vinter"
"Nærhet til fjordane, skogen og fjellet. Fredelig og trygge omgivelser. Alle 
kjenner alle."
Lite folk. Stille. Flotte turmuligheter. Folk bryr seg lite med hva andre gjør. Kort 
sagt- paradis på jord"
"Fred, ro, fin natur, friluftsaktiviteter som bærplukking, fiske, fjellturer"
 

Hva savner du mest i Skurdalen?

"Dagligvarebutikk og bensinstasjon."
"Et sted å treffe naboer og venner i hverdagen."
"Boligtomter, nye innbyggere med barn, trygg framtid for skolen, stopp i 
hyttebyggingen"
"Et treffpunkt. En liten kafé eller lignende. Gang og sykkelsti i hele bygda."
"Bedre kollektivtilbud"

- Svar fra spørreundersøkelsen som ble sendt via e-post til Skurdalens innbyggere

UTVIKLING



14LAA360 - NMBU - Høst 2017

STYRKER

•  Nærhet til tilnærmet urørt natur
•  Geografisk og historisk tilknytning til   
   Hardangervidda
•  Nærhet til Geilo med alle fasiliteter
•  Store tomter og god plass 
•  Ro og stillhet
•  Sammensveiset og engasjert lokalsamfunn
•  Lokal kunnskap og kompetanse
 

MULIGHETER

•  Hytteutbygging i og nær Skurdalen
•  Eksterne initiativ til næringsutvikling og utbygging
•  Økende interesse for naturbasert reiseliv 
•  Sterk politisk vilje for å beholde en desentralisert 
   struktur

SVAKHETER 

•  Få møteplasser
•  Få boliger og klargjorte tomter til salgs
•  Dyrt å bygge nytt pga manglende vann- og 
   avløpssystem
•  Mangelfull skilting til attraksjoner og 
   naturopplevelser
•  Dårlig kollektivtilbud til og fra Geilo
•  “Sovebygd”: mangel på næringsliv

TRUSLER

•  Hytteutbygging i og nær Skurdalen
•  Nedleggelse av skolen
•  Sentralisering 
•  Slektsunntaket fra boplikten

SWOT-analyse

+
+
+
+

-
-
-
-

I SWOT-analysen har vi trukket ut de viktigste funnene 
fra landskapsressursanalysen og organiserer dem 
i fire kategorier: styrker, svakheter, muligheter og 
trusler. De to førstnevnte tar for seg interne faktorer 
mens de sistnevnte omhandler de eksterne.



Skurdalsfjorden

Holmevatnet
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3
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Muligheter og strategier

På bakgrunn av landskapsressursanalysen har vi 
identifisert to segmenter og tre mulighetsområder 
som bør være i fokus når Skurdalen skal tiltrekke seg 
fastboende og besøkende som et alternativ til Geilo. 
Hensikten med en slik målrettet satsing er optimal 
bruk av ressursene i landskapet.

For å kunne lykkes i strategisk utviklingsarbeid er 
det viktig å definere hvem man ønsker å nå ut til, 
ettersom ulike segmenter har ulike ønsker, behov og 
ulik kjøpsadferd. Vår analyse viser at Skurdalen vil 
ha mest utbytte av å satse på a) tilflytting av unge 
par i etableringsfasen og b) turister i kommunen med 
interesse for naturbasert reiseliv.

a) Tilflyttere: Unge par i etableringsfasen:
Skurdalen sliter med synkende innbyggertall. Dette gir 
negative ringvirkninger i form av en nedleggingstruet 
skole, et sviktende marked for næringslivsaktører 
og et mindre attraktivt lokalsamfunn. Både barn og 
voksne savner en større omgangskrets. For å snu 
den negative utviklingen må Skurdalen iverksette 
tiltak som tiltrekker seg unge par i 30-årene. Dette er 
gjennomsnittsalderen for førstegangsforeldre i dag 
(SSB, 2016). 
Tilflytterne bør fortrinnsvis ha en interesse for natur 
og friluftsliv, sosialt engasjement og gjerne en 
entreprenør i magen.

b) Besøkende: Naturinteresserte lokale turister:
Destinasjonsutvikling må baseres på realistiske 
ambisjoner om hvilke markeder man evner å nå ut 
til: lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
Besøkspotensialet er styrt av en rekke faktorer 
som beliggenhet, attraksjonsverdi, infrastruktur, 
konkurrenter, trender i markedet m.m. 

Det naturbaserte reiselivet og opplevelsesturisme 
er i dag i stor vekst, og Skurdalens største 

attraksjonsverdi er nettopp naturressursene. 
Infrastrukturen i Skurdalen er imidlertid mangelfull, 
både hva gjelder kollektivtilbud, servicetilbud og 
overnattingsmuligheter. Desto viktigere blir nærheten 
til Geilo. Samlet tilsier dette at Skurdalen bør satse på 
nisjeturisme i form av naturbasert reiseliv rettet mot 
et lokalt marked -  lokalbefolkningen i kommunen og 
turister som allerede er i nærområdene.

MULIGHETSOMRÅDENE
De tre mulighetsområdene som er plukket ut 
presenterer et utvalg av ressurser og utfordringer som 
finnes i Skurdalen og aktuelle tiltak for videre utvikling.
Mulighetsområde 1 ligger langs Fv40 og 
blir Skurdalens nye sentrum. Område 2 blir 
et utgangspunkt for naturområdene rundt 
Skurdalsfjorden. Mulighetsområde 3 kobler Skurdalen 
til Hardangervidda via Nord-Skurdalsvegen.

Oversikt over de tre mulighetsområdene.
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Mulighetsområde 1 - Gamle sentrum i Nord-Skurdalen

Området befinner seg langs Fv. 40 i Nord-Skurdalen 
og omfatter strekningen fra skolen i sør til Hovde i 
nordvest, med hovedvekt på området rundt Lien. 
Fra Lien er det utsikt ned mot Skurdalsfjorden. I 
arealdelen til Hol kommune er dette området avsatt 
til fremtidig boligbebyggelse og areal for fritids- og 
turistformål. Eiendommene er privateide. 

Naturlandskapet er småkupert, og furuskog med 
stedvis jordbruksareal preger landskapsbildet. 
Bebyggelsen er konsentrert rundt gårdsbruk og 
enkelte byggefelt i tilknytning til fylkesveien. I Lien 
ligger den største konsentrasjonen av bebyggelse 
med den nedlagte butikken og campingplassen og 
annen nærliggende bolig- og gårdsbebyggelse. 
Skolen med Samfunnshuset  ligger i gangavstand 
og det er flere busstopp i området. Høsten 2017 
er det to store byggeprosjekter på gang i og nær 
mulighetsområdet, Fjell-ljom boligfelt og hyttefeltet 
Skurdalsstølane.

Området oppfattes av lokalbefolkningen som “det 
gamle sentrum”, som en gang var en møteplass i 
bygden. Det gamle butikklokalet og campingplassen 
står nå til forfall i et område som også ellers er lite 
vedlikeholdt. Nedenfor campingplassen står en 
falmet og gammel infotavle med oversiktskart over 
Skurdalen. 

Ved Fagerli og Skurdalskirken er fartsgrensen lavere 
(40-60 km/t) enn ellers på fylkesveien. Strekningen fra 
boligområdet i Hovde til barneskolen er den eneste 
med gangfelt og fremstår som den mest opparbeidede 
delen av Skurdalen. Den høye fartsgrensen utgjør et 
risikoelement for innbyggerne som ferdes langs veien. 
Den underbygger også Skurdalen som et område man 
raskt kjører gjennom uten å stoppe. 

RESSURSER

• Sentrumsidentitet forankret i   

  befolkningen

• Nærhet til bebyggelse, skole, camping, 

  fremtidig boligfelt

• Nærhet til naturen 

• Kort avstand til Geilo sentrum og Fv. 40

• Busstopp

• Regulert til boligbebyggelse, fritids- og 

  turistformål

UTFORDRINGER

• Forfalne og nedlagte bygninger

• Høy fartsgrense på fylkesveien

• Private eiendommer

• Få innbyggere

Det nedlagte butikklokalet midt i sentrum bærer preg 
av forfall.

Skurdalen camping. 
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Strategi 1 - Et levende sentrum

STRATEGI: Etablere et levende sentrum og 
samlingspunkt i Skurdalen for innbyggere og 
tilreisende.

Skurdalen har ikke et definert sentrum, men i samtaler 
med lokalbefolkningen ble området ved Lien ofte 
nevnt som det nærmeste man kommer et sentrum i 
bygda i dag. Analysen avdekket et sterkt ønske om 
en møteplass i bygden, i form av en butikk med kafé 
eller andre løsninger. Et samlingspunkt i Skurdalen 
vil kunne styrke det sosiale i bygda, og samtidig 
være i tråd med kommuneplanens arealdel og 
kommunes mål om å opprettholde den desentraliserte 
kommunestrukturen. 

Et sentrum med servicetilbud vil kunne øke interessen 
for å bo i Skurdalen, og legge til rette for lokale turister 
som ønsker å supplere oppholdet sitt på Geilo med 
naturbaserte reiselivsaktiviteter i roligere omgivelser. 
Et levende sentrum i Skurdalen vil også forsterke de 
nære sosiale båndene mellom Skurdalen og Dagali.

Siden Lien tidligere har huset en butikk og blir ansett 
av lokalbefolkningen som det gamle sentrum og 
møtestedet i bygden, er det naturlig å planlegge 
dette her. Selv om befolkningstallet er lavt, er det 
et potensielt næringsgrunnlag for et sentrum med 
forretningsvirksomhet i området. I tillegg til nærheten 
til folkerike steder som Geilo og Kikut jobbes det for 
å øke tilflyttingen til bygda. Både det nye boligfeltet 
og hyttefeltet som planlegges i Skurdalen vil føre 
til økt trafikk i dette området. Det er imidlertid viktig 
at man i Skurdalens sentrum tilbyr noe annet enn i 
Geilo og Dagali. Både tilbudet og utformingen av et 
nytt sentrum bør underbygge Skurdalens identitet og 
særpreg. 
For å ytterligere styrke den lokale forankringen, kan 
butikklokalene etableres som en andelsvirksomhet. 

TILTAK
• Etablere butikk, kafé med lokale mat- og     
  håndtverksprodukter
• Kveldsåpen kafé med servering og    
  arrangementer
• Samle naturbaserte aktivitetstilbydere 
• Tilby naturbaserte reiselivsprodukter som 
  guidet kanotur, sykkelutleie, hundekjøring
  i kombinasjon med lokalmat i samspill med 
  mulighetsområde 2
• Kontorfellesskap (andelsvirksomhet) i  
  butikkens overetasje
• Senke fartsgrensen og anlegge rasteplass
• Øke bruken av samfunnshuset på skolen til 
  arrangementer

• Etablere parkeringsareal

Eksempelvis er det økende interesse for 
kontorfellesskap på grunn av gründervirksomhet 
og mer fleksible, internettbaserte jobber. Utleie 
av kontorer i butikkens overetasje kan være en 
mulig finansieringskilde for et slikt sentrumsbygg, 
samtidig som det øker Skurdalens attraktivitet blant 
unge tilflyttere. I tillegg til eksisterende bygg bør det 
vurderes en utbygging av sentrumsområdet, for å 
gjøre plass til et infopunkt og en aktivitetsbase der 
tilbudene fra naturbaserte reiselivsaktører kan samles 
under ett tak. Selve utøvingen av reiselivsaktivitetene 
vil foregå i mulighetsområde 2 og 3. Ved en eventuell 
gjenopprettelse av det gamle sentrumet blir det 
nødvendig med et tilrettelagt parkeringsareal.  
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Mulighetsområde 2 - Skogsområdet ved Skurdalsfjorden i nord

RESSURSER

• Rikt på naturressurser

• Et område lokalbefolkningen bruker og   

  kjenner

• Nærhet til Skurdalsfjorden og 

  mulighetsområde 1

• Kort avstand fra fylkesveien

• Turvei med preparerte skiløyper   

  vinterstid

UTFORDRINGER

• Dårlig skilting 

• Begrensede adkomstmuligheter

• Ingen kobling mellom turvei og fjord

• Ingen fasiliteter (toaletter, 

  søppelbøtter,benker, informasjonsskilt)

• Leirskolens aktivitetstilbud er forbeholdt 

  gruppereservasjoner

• Få kommersielle aktivitetstilbydere i  

  området

• Ingen nedre grense for hytteutbygging 

  fra Kikut

Området ligger ved den nordlige enden av 
Skurdalsfjorden. Herfra renner Skurdalselvi ned 
fra fjellet i nordvest og ut i fjorden. Området er en 
del av et større landskapsbilde preget av tilnærmet 
urørt natur. Terrenget er småkupert med furu- og 
fjellbjørkeskog. Som nevnt er denne delen av 
Skurdalen i all hovedsak avsatt til LNF-formål, men 
omfattet av en uskreven regel om at området skal 
skjermes for utbygging. 

I samtaler med lokalbefolkningen ble opplevelser 
og aktiviteter knyttet til dette naturområdet ofte 
dratt frem. Det er et område de aller fleste har et 
forhold til og bruker aktivt året rundt. Turgåing, jakt 
og fiske er aktiviteter som foregår i området i dag. 
Fagerli leirskole har gapahuk i skogen som brukes 
til aktiviteter/undervisning. Leirskolens tilbud og 
ressurser er imidlertid forbeholdt skoleklasser med 
gruppereservasjoner, uten mulighet til “drop-in” for 
privatpersoner. 
Skogsområdet nås ved å kjøre Fv40 og ta av 
inn på Nord-Skurdalsveien. Omlag 1,5 km fra 
avkjørselen går Mysetveien inn til venstre, en privat 

traktorvei som fører videre inn i skogsområdene. 
Denne traktorveien fremstår som en innfallsport til 
de store naturområdene i Skurdalen. Veien følger 
Skurdalsfjorden sørover, men ligger noe lengre oppe i 
terrenget og kontakten med innsjøene er fraværende. 
Om vinteren er det preparerte skiløyper langs veien, 
helt ned til Lia fjellhotell. Skilting er noe mangelfullt, 
både ved avkjørselen fra fylkesveien og ved 
traktorveien. Innkjørselen til traktorveien er avstengt 
med bom og er det eneste stedet man kan parkere 
i nærheten. Området mangler fasiliteter og det er få 
eller ingen kommersielle tilbydere av naturbaserte 
reiselivsaktiviteter rettet mot turistmålgruppen.

Mulighetsområdet ligger i den nordlige delen av 
Skurdalen, som er mest truet av hytteutbygging 
fra Solhovda Sør og nedover. Hyttefelt gjør krav 
på store areal, endrer landskapet og fortrenger 
naturressursene. Ytterligere utbygging kan derfor 
tenkes å bli en trussel for dette mulighetsområde, 
ettersom det ikke er satt noen nedre grense for denne 
utviklingen. 

Utsikt over Skurdalsfjorden fra nordenden. Fjorden byr 
på mange muligheter knyttet til aktivitet og rekreasjon.

Mysetveien fører innover i skogsområdene og rundt 
Skurdalsfjorden. 
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Strategi 2 - Et utgangspunkt for naturbasert aktivitet i Skurdalen

Srategi: Etablere et utgangspunkt for utøving av 
friluftsliv og naturbasert reiseliv i Nord-Skurdalen 
som skal stimulere til verdiskaping og økt bruk av 
omkringliggende fjord, fjell- og skogområder.

Et ønske om en roligere livsstil og nærhet til naturen 
kan øke trykket på bygder som Skurdalen. Ved å 
styre ferdselen til ett utgangspunkt med fasiliteter og 
tilrettelegging, reduseres trykket på naturområdene. 
Mulighetsområde 2 egner seg godt som en slik 
startlokasjon for videre ferdsel og rekreasjon i 
Skurdalens natur. Traktorveien og nærheten til de 
tettest bebygde områdene gjør at dette stedet er valgt 
fremfor andre naturnære områder i dalføret. Området 
må  imidlertid gjøres mer tilgjengelig og attraktivt 
for fastboende så vel som tilreisende. Her ligger 
muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i form 
av naturbaserte reiselivsaktiviteter. 

Mulighetsområdene 1 og 2 knyttes sammen 
og skaper synergieffekter ved å etablere et 
infopunkt og en base for slik reiselivsrelatert 
næring i det planlagte sentrumsområdet, mens 
selve aktivitetene foregår i mulighetsområde 
2.  Skiltingen og adkomstmulighetene med både 
bil og kollektivtransport forbedres. Det bør også 
tilrettelegges bedre med fasiliteter, særlig med 
tanke på barnefamilier. For å åpne opp tett skog og 
tilgjengeliggjøre fjorden, bør det anlegges stier ned fra 
traktorveien. 

For å bevare de landskapskvalitetene som en 
fremtidig utvikling av Skurdalen, bør man vurdere 
mulighetene for å få på plass en byggegrense mot 
hytteutbygging videre nedover i dalen. Dette kan 
sikre at Skurdalens særpreg består - stillheten og de 
tilnærmet urørte naturområdene.

TILTAK
• Lavere fartsgrense før avkjørsel fra Fv. 40
• Tydeligere skilting til og på Nord-Skurdalsveien 
• Tilrettelegge P-areal ved Mysetveien med infotavler og benker
• Anlegge busstopp for Tuva-bussen nær Mysetveien
• Anlegge stier ned til vannet fra Mysetveien og et samlingspunkt for vannbaserte aktiviteter som fiske, 
  kanopadling, bading m.m.
• Innføre byggestopp for videre hytteutbygging nedover dalføret
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Mulighetsområde 3 - Nord-Skurdalsvegen til Tuva turisthytte

RESSURSER

• Kobler Skurdalen til Hardangervidda 

  nasjonalpark

• Eneste bilvei til Tuva turisthytte

• Turmuligheter langs Nord-skurdalsveien

• En reise gjennom forskjellige 

  landskapstyper

UTFORDRINGER

• Nærhet til Hardangervidda er lite kjent

• Få tilbydere av naturbaserte 

  reiselivsaktiviteter i/ved nasjonalparken

• Mangelfull skilting

• Bomvei med mangelfull 

  betalingsanvisning og informasjon

Hardangerviddas betydning for Skurdalens befolkning 
går som nevnt langt tilbake i tid, blant annet som et 
viktig område for tamreindrift, jakt og fiske og som 
ferdsels- og handelsrute vestover. De historiske 
linjene tilbake i tid er i seg selv en ressurs, i tillegg til 
de konkrete naturressursene nasjonalparken byr på. 

Halvannen kilometer fra mulighetsområde 1 i Lien 
ligger avkjørselen til Nord-Skurdalsvegen som også 
passerer mulighetsområde 2. Et lite skilt forteller at 
det er her man tar av til Tuva turisthytte, men sier 
ingenting om det som for mange er målet for en tur til 
dette området - Hardangervidda. Etter fire kilometer 
slutter den kommunale veien ved en bom. Veien 
videre er privat og eneste mulighet for å komme seg 
med bil til Tuva turisthytte. Ved bommen betaler man 
en avgift på 70 kroner per bil, men betalingsordningen 
er utydelig forklart. Fartsgrensen er 60 km/t hele 
den 16 kilometer lange veien fra avkjøringen ved 
fylkesveien til turisthytta. 

Ved dårlig sikt er det vanskelig å orientere seg, med 
få markører langs veien på hvor langt det er til toppen. 

Hardangervidda er lett tilgjengelig via Skurdalen og 
Tuva turisthytte, men markedsføringen er mangelfull.
Foto: David Wilkinson, Switchback Travel.

Det er mulig å stoppe på en av de mange plassene 
langs veien og gå turstiene ut i fjellandskapet. 

Landskapet endrer seg markant fra veiens start til 
slutt. Nederst i Skurdalen, i den nordboreale sonen, er 
det furuskog med innslag av fjellbjørk. Det er spredt 
bebyggelse - både hytter og gårdsbruk, men naturen 
er framtredende og fremstår urørt. Ved bommen, ca 
fire km inn i mulighetsområdet, åpner skogen seg i et 
gårdstun med spredt bebyggelse. Herfra er det ikke 
langt til den alpine sonen, med åpent viddelandskap, 
til veien ender ved Tuva turisthytte. Denne reisen 
gjennom ulike landskapstyper er ikke fremhevet 
som en opplevelse ved hjelp av skilting eller andre 
informasjonskilder. 

Potensialet for å tilby naturbaserte reiselivsaktiviteter i 
og ved nasjonalparken er lite utnyttet.

Avkjørselen til Tuva turisthytte er lett å overse. Et lite 
skilt forteller om hytta, men ingenting om at veien 
også fører opp til vidda. (Google street view, 2017).
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Strategi 3 - Innfallsport til Hardangervidda

TILTAK
• Utvikle bredere tilbud av naturbaserte reiselivsaktiviteter
• Historieformidling  rettet mot besøkende og barnefamilier (guiding, kultursti)
• Lokalt samarbeid og produktpakking
• Bedre skilting
• Markedsføring mot begge målgrupper via Visit Geilo og bygdelaugets hjemmeside

Strategi: Styrke Skurdalen som innfallsport til 
Hardangervidda 

Nasjonalparker har høy status blant norske og særlig 
utenlandske turister (Veisten m.fl., 2009; Dybedal, 
2011). I gjeldende stortingsmelding om reiseliv 
(Nærings- og fiskeridepartementet, 2017), uttaler 
regjeringen at det er ønskelig med bærekraftig bruk 
av verneområdene til reiseliv, som et bidrag til lokal 
verdiskaping. 

I markedsføringen av Geilo som reiselivsdestinasjon er 
det primært nærheten til Hallingskarvet nasjonalpark 
som kommuniseres ut, men for Skurdalen blir 
Hardangervidda det naturlige trekkplasteret. Som 
nevnt i landskapsressursanalysen er ikke nærheten til 
Hardangervidda særlig kjent blant besøkende. Det er 
derfor behov for å markedsføre dette i større grad, både 
opp mot besøkende og potensielle tilflyttere. I tillegg 
må skilting og informasjon langs veien som fører opp til 
Tuva og Hardangervidda forbedres. 

Nærheten til vidda i seg selv medfører likevel ikke 
lokal verdiskaping. Per i dag er det få kommersielle 
aktører som opererer i området. Det er behov for flere 
naturbaserte reiselivsentreprenører og produktpakking 
gjennom samarbeid mellom aktørene. 

Naturbaserte opplevelsestilbud må kunne bookes og 
kjøpes i nye Skurdalen sentrum (mulighetsområde 1). 
Guidede turer på vidda, hundekjøring, fjellfiske, kiting, 
lokalmat-servering og eventuelt overnatting på Tuva 
turisthytte, er eksempler på aktiviteter som kan inngå 
i attraktive, sammensatte reiselivsprodukter. Her kan 
man jobbe målrettet med å tiltrekke seg tilflyttere som 
ønsker å drive med denne typen næring. Man kan 
også dra nytte av lokal kunnskap, eksempelvis i Hol 
historielag for å formidle spennende fortellinger om 
Skurdalens historiske tilknytning til vidda.
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Veien videre

Skurdalen er et område med mange muligheter, 
men også utfordringer. Selv om Hol kommune 
har som mål å opprettholde den desentraliserte 
kommunestrukturen, sliter Skurdalen med et synkende 
befolkningstall og nedleggelser. Samtidig er det en 
sterk vilje til å opprettholde et levende lokalsamfunn 
i dalen. Lokalt engasjement er i seg selv en ressurs 
og åpner for verdiskaping basert på kvaliteter i 
landskapet som i dag er lite utnyttet. 

Skurdalen bør ta sikte på å differensiere sin 
identitet og sine tilbud fra både Geilo og Dagali, 
samtidig som de sterke sosiale båndene til Dagali 
vedlikeholdes. Den videre prosessen må kobles 
opp mot lokale og regionale planprosesser og 
forankres i lokalbefolkningen. Noen nøkkelaktører er 
Skurdalen bu- og bygdelaug, Skurdalen grendeutval, 
grunneierlag og sentrale næringslivsaktører. At 
lokalbefolkningen organiserer seg er også viktig med 
tanke på søking om offentlige midler til å realisere 
strategier for fremtiden. 
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