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SØKNAD OM MIDLER TIL LØYPEUTBYGGING PÅ/VED HØYTORP FORT

Mysen IF i samarbeide med Søkergruppa ski-NM Indre Østfold søker Eidsberg kommune om
2,5 millioner kroner for å bygge ut planlagte NM-løyper på ski i området på og ved Høytorp
fort.

For søkergruppa er et positivt svar i dette spørsmålet en nødvendighet for å kunne være
kvalifisert som søker til ski-NM 2016, som er neste mulighet til å få mesterskapet.
Søknadsfristen for dette er siste september i år. Det er idag – etter mer enn 4 års arbeid – ikke
planlagt å søke ski-NM etter 2016 hvis vi ikke blir tildelt mesterskapet. Dette er altså vår siste
sjanse.

Vi understreker at dette er et helårsanlegg som kommer samtlige innbyggere i Indre Østfold
til gode – hele året rundt. Vi ser derfor for oss en betydelig økning av besøket på Høytorp fort.
Løypene er lett tilgjengelige fra flere steder i Mysen-området, blant annet fra flere skoler og
institusjoner. Det er bare de permanente løypene det søkes om midler for. Tilfartsløyper og
ekstrasløyfer i forbindelse med et NM-arrangement er utgifter som kommer til å gå på et
arrangementsbudsjettet og skal ikke belastes kommunen.

Finansieringsplanen bygger på midler fra Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune,
samt en dugnadsdel som er mindre enn først beregnet. Dette på grunn av mye av det som var
planlagt å gjøre på dugnad allerede er gjort i forbindelse med kommunens hogst på fortet.

Dessuten har vi i samarbeide med kommunens skogsjef gjort et par mindre forandringer på
løypa, noe som har fått ned kostnadene. Blant annet slipper vi nå den såkalte ”millionsvingen”
ned mot gamle Høgli sykehus. Dermed er også behovet for trekonstruksjoner i løypa borte.

En del av dugnadsjobben er også allerede gjort da vi har fått ned prisen fra Norconsults
opprinnelige forslag på 6,3 mill.kr + mvm til et tilbud fra lokale entreprenører som nå er på
2,806 mill + mvm. Dette er en betydelig prissenkning, som vi har jobbet mye med å få til.

Vi søker ikke om tippemidler, da grunneierne synes det er mest hensiktsmessig å inngå en
avtale på 15 års leie i første omgang. Vi søker om et beløp inklusive moms, da det er svært
uklart om eller hvor mye moms vi eventuelt kan få tilbake.
Det er veldig viktig for søkergruppa at arbeidet med løypene starter så fort som mulig. Vi
søker derfor om tillatelse til allerede nå å starte arbeidet med rydding i de planlagte traséene,
samt merking av løypene (3,75 og 5 km i et eventuelt NM).

Samtidig utfordrer vi Eidsberg kommune på bygging av permanent bro over inngangen til
Høytorp fort. Vi vet at fylkeskonservatorens kontor har gitt skriftlig tillatelse til å bygge
denne, men siden det verken har kommet fram noen kostnadsberegning eller nærmere
beskrivelse av denne broa synes vi det er naturlig at Eidsberg kommune tar ansvaret for
byggingen av denne.



Vi understreker dog at vi mener det vil være hensiktsmessig å bygge broa i 6 meters bredde
og ikke 4-4,5 meter som vi har fått beskrevet fra teknisk etat i kommunen. Om man gjør det
må man søke om dispensasjon ved hvert stort skirenn, evt bygge på broa i slike tilfeller. Det
er blir både dyrere og et betydelig merarbeid.

Når det gjelder midler fra Østfold fylkeskommune, så hadde representanter for søkergruppa
for ski-NM et meget positivt møte med fylkesordfører, fylkesrådmann og fylkeskultursjef den
12.august i år.
Det byr på noen utfordringer når vi ikke skal søke om tippemidler, men fylkesordføreren
oppfordret oss på det sterkeste til å søke om regionale utviklingsmidler. Han understreket dog
at dette er en søknadsprosess der Eidsberg kommune må sette seg i førersetet gjennom å få
med seg de andre kommunene i regionen og siden søke disse midlene.
Han antydet også at man eventuelt kan tenke seg å gi en forhåndslovnad på disse midlene
innen søknadsfristen for ski-NM siste september, siden regionrådet først har sitt neste møte
angående utdeling av midler i november.

De berørte grunneierne i området – minus en (Odd Petter Opsahl) – har i første omgang gått
med på en leieavtale på 15 år, men de er positive til å diskutere en forlengelse etter denne
perioden.
Den siste grunneieren (Odd Petter Opsahl) ønsker et kjøp evt makeskifte med Eidsberg
kommune for sin parsell på ca 20 mål i området. Dette føler vi at vi ikke kan avgjøre, derfor
er det foretatt befaring med ordfører Erik Unaas, som har tatt over dette spørsmålet og må
avgjøre det.

Det er også søkt om en underskuddsgaranti fra Eidsberg Sparebank til Mysen IF, slik at man
ikke tar noen økonomiske risikoer hvis det skulle vise seg at utbyggingen blir dyrere enn den
estimerte prisen – hvilket vi anser som svært lite sannsynlig.

I søkergruppa for Ski-NM i Indre Østfold inngår nå følgende klubber: Mysen IF, Slitu IF,
Eidsberg IL, Trømborg IL, Ørje IL, Rødenes IL, Trøgstad Skiklubb og Båstad IL. Anlegget på
Høytorp fort er tenkt å være et anlegg for alle som ønsker å bruke det, dessuten et samlende
sted for skiløpere, turgåere, syklister, mosjonister og andre fra hele indre Østfold og også
resten av Østfold.

Med sin sentrumsnære beliggenhet blir anlegget svært viktig for folkehelsen i distriktet. Hit
kan man lett komme fra alle skoler, institusjoner og de fleste boliger i hele Mysen. Det er også
lett å binde sammen dette løypenettet med den trasé som nå på frivillig basis opparbeides
langs Mysenelva, slik at vi får et løypesystem på over 10 km som kan benyttes til trim og
folkehelse midt i Mysen. Et slikt anlegg er det ikke mange småbyer som kan skryte av å ha!

Vi minner også om at alle politiske partier i Eidsberg kommune er blitt oppfordret til å
kontakte oss hvis de har spørsmål om løypene på Høytorp fort. Det har ingen gjort.

For Mysen IF For Søkergruppa ski-NM Indre Østfold

……………………………………… …………………………………
Frank Johansen, nestleder Kjell-Erik Kristiansen, leder



VEDLEGGSLISTE:

1) Finansieringsplan for løypeutbygging på/ved Høytorp fort
2) Underlag fra Norconsult bestilt av Eidsberg kommune (med kart)
3) Tilbud fra entreprenører Herstad AS og Per Kirkeng
4) Organisering av dugnadsarbeidet
5) Uttalelse fra Eidsberg Idrettsråd
6) Avtaler med berørte grunneiere
7) NMs betydning for Eidsberg og Indre Østfold
8) Tidslinje utbygging og et eventuelt NM
9) Bekreftelse fra idrettslagene om samarbeid vedrørende ski-NM
10) Søknad til Eidsberg Sparebank om underskuddsgaranti for utbygging


