
 

Sluttrapport - Skålafjell 
Steinarbeid for å samla ferdsla i éin god sti,  

slik at både turfolk og kulturlandskap vert teke vare på. 
 

 

Fakta 
Start onsdag 23.05.2018 - slutt laurdag 16.06.2018. 

434 trappetrinn og stepstones. 

Berre stein frå staden. 
 

 

 

Tidleg fyrste morgonen vart stitraseen detaljplanlagt. 

 
Dei fire karane frå Nepal er, f.v.: 

Nima Nuru Sherpa, Ashok Magar, Purna Magar og Nirkumar Magar. 

 

Namasté! 

 

Side 1 
 

 



Saka gjeld, litt frå plandokumentet: 

 

 

SKÅLAFJELL 

                      - eit fjell for helse og oppleving – 

 
 
 

 

Skålafjell er eit populært knutepunkt for trim- og fjellturar     
Fleire T-merkte turstiar møtest her: Frå Åsvodl, Sjethaug, Neslia, Løfallstrand, Kjeldestøl, Nordlifjell.    

Det er gledeleg at så mange nyttar seg av dette turtilbodet i nærområdet.     
Men frå Gamlasetre til toppvarden på Skålafjell (blå strek) er det blitt stor slitasje på kulturlandskapet.     
Stitrasèen er fuktig og myrlendt, så turgåarane trakkar stadig opp nye stiar for å unngå dei verste partia.        

 

 

Rosendal Turnlag – turgruppa    
RT- turgruppa arbeider for trygg ferdsel i dei T-merkte rutene kring Rosendal.    

 I tillegg har vi eit moralsk ansvar for å unngå skade på kulturlandskapet og grunneigarane sin eigedom.    

 Vi ynskjer difor å rusta opp stien for å samla trafikken i ein trasè, til gagn både for turgåar og grunneigar. Spesielt 

viktig vert sikring av det bratte og vanskelege partiet øvst mot varden.    
    

    
 

 
Side 2 



 
Bøneflagga vart  sette opp etter visse ritual. Festing i bjørketoppane gjekk greitt, sjå gutane i ringane. 

 
Sherpafolket er buddhistar, medan magarane er hinduar. 

Her er dei i djup felles bøn før arbeidet starta.  

 
 
 

Side 3 



 
Gjestene våre sette stor pris på å få bu i ei av Folgefonn Feriegard sine moderne fjordhytter,  

med alle nødvendige hjelpemidlar som oppvask- og vaskemaskin, TV og internett. 
Det er langt til sjøen frå fjellbygdene i Nepal. Purna og Nirkumar (t.v.) fekk sin fyrste båttur. 

 
Frå Khunde, 3.840 moh, er det også langt til bilveg: Tre dagsmarsjar og ein times flytur frå Lukla til Kathmandu. 

At Nima etter kort tid beherska det grunnleggjande ved å kjøra bil, viser kor glupe desse karane er. 

 
 
 

Side 4 
 



 
 

Prosjektet vart meir tidkrevjande enn rekna med. Det viste seg at steinen i området delvis var av dårleg kvalitet,  
så fagfolka frå Nepal brukte mykje tid for å finna eigna stein. Dette resulterte i ekstra helikopterflyging. 

Mykje hoggorm i røysane seinka også steinhentinga. 
  

 
 

Side 5 



 
 

I eit raust og  fint samarbeid mellom den unge piloten frå Tørvikbygd og ungdomane frå Nepal, 
 vart rutinar drøfta og avtalt. Samarbeidet med Fonnafly var som vanleg framifrå. 
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Side 7 



                                               Før Etter 

                                    
                                   Namasté                                                                                                                        

 
Side 8 

 
 



Økonomi 

546.550,00 Stibyggjaren As: Steinarbeid, reisekostnader, diett. 

109.871,25 Fonnafly As: Steintransport med helikopter. 

6.425,00 BigBag og slings til steintransport. (Vikebygdkrinsen 3.300, Fonnafly 3.125) 

25.000,00 Folgefonn Feriegard: Hytte i fire veker, sengesett, utvask.  

2.000,00 Bruk av vegen Bjørke – Åsvodl. 

5.076,00 RT-turgruppa, diverse utgifter.  

1.250,00 Grenda, annonse til opning. 

3.000,00 Takketavle sponsorar. 

699.172,25 UT 

  

300.000,00 SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. 

300.000,00 Spelemidlar. 

59.000,00 Gåver. 

40.172,25 RT-turgruppa sin kontante eigenandel. 

699.172,25 INN 
 

Nøkternt rekna er det brukt 310 dugnadstimar i prosjekt SKÅLAFJELL. 
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Takk for økonomisk støtte frå: 
Sparebank 1 -stiftinga Kvinnherad 

Spelemidlar   
Berler II 

Yngve Bryn 
Eurospar Rosendal 

Folgefonn Feriegard 
Fredheim Gartneri 
Oddvar Hellesøy 

Knut Johannes Helvik 
Magne Hus 

Byggfirma Kjell Høyland 
Kvinnherad Turlag 

Rosendal Bygg og Varme 
Rosendal Event 

Andre gode vener av Turgruppa  
 

Takk også for velvilje frå grunneigarane 
Bjørn Helge Skåle og   

Leiv Kristian Skåla 
Takk for stein frå Knut Magnar Tveito 

 



                                                                                 

 

Torsdag 14. juni klokka 18:30 var det høgtideleg opning. 
Dei tretti frammøte sette pris på skikkeleg vestlandsver etter vekevis med sol og varme. 

Restane av klatretauet, som vart brukt til sikring også på Melderskin og Malmangernuten, 
vart skore over av arbeidsleiar Nima med kameratane hans og jentene i turgruppa som vitne. 

 
 

Tillegg 
• Også denne gongen har det vore ei stor glede og ære å bli kjent med desse heidersfolka frå ein framand  

 kultur. Ikkje berre er dei handverkarar av ypperste klasse, men samarbeid om planleggjing og organisering  
 har vore gjort på ein praktisk og ærleg måte. 

• Måndag/laurdag kjørte ansvarlege frå Turgruppa dei til Åsvodl kvar morgon klokka 07:00 og henta dei ned att 
klokka 18:00, med litt tilpassing etter avtale. 

• Prosjektleiar har hatt dagleg kontakt med dei og elles vitja dei på arbeidsplassen mest kvar dag.  

• Det har vore sett opp plakatar om farleg arbeid. Under helikopterflygingane hadde vi vakter på Åsvodl og Skålafjell.  

• Det har ikkje vore skader på personar eller utstyr.  

• Frå "Buførevegens vener" fekk vi kjøpa BigBag (helikoptersekker) og slingsar til redusert pris. Takk for samarbeid 
denne gongen også, som for Melderskin og Malmangernuten. 

• Arbeidsfolka har fått servert fem middagar privat. Sundagane har dei for det meste nytta til kvile, men dei har også 
fått oppleva gartneri, steinpark, baroni, galleri, båttur, geitefjøs, stordriftsfjøs, bilturar, lysbilete, m.m.   

• Dei fekk med seg ein minnepenn med 167 bilete frå arbeid og opphald her. 

 

Namasté -Takk! 

ROSENDAL TURNLAG – TURGRUPPA  

Morten Nygård, leiar          

       Kåre Eik, prosjekt Skålafjell 
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