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Bygging av snøhule og kantgrop – rapport fra Nerskogen 
Hytteeierforenings kurs den 20.2.2015 
 
Kurset ble holdt som planlagt den 20. 
februar. En liten, men entusiastisk gruppe 
møtte ved stolheisen. kl 10 i litt sur vind, 
men pent vær. De ca. 4 km inn til utvalgt 
snøskavl gikk som en leik. Etter en matbit 
og en kort befaring vurderte vi at det ikke 
var rasfare nå til tross for at det var det 
tidligere i vinter. 
 
Skavlen var 8-10 m høy og med rikelig snø. 
Nær bunnen av skavlen bygde vi en 
snøhule og på toppen ei kantgrop. 
Arbeidet gikk greit og byggingen tok ca. 2 
timer.  
 
Snøhula ble bygget på denne måten: Først en tunnel inn og på skrå opp. Når gulvet i 
tunellen har nådd minst samme høyde som overkant av inngangen, ble selve hula gravd ut. 
Det er noen kubikkmeter snø som skal ut, så inngangen bør ligge litt opp i skavlen for å 
slippe arbeidet med å spa unna snøen som tas ut. 

 
Etter endt arbeid ble det fortjent servert varme pølser i snøhula, som rommet fem personer. 

 



2 
 

Kantgropa ble gravd på toppen av skavlen. Ei kantgrop er litt lettere å bygge enn snøhule 
fordi en kan stå oppreist under arbeidet. I uvær og snøfokk er imidlertid snøhule å fortrekke 
fordi den som graver kommer fort i ly. 
 
Først grov vi ei grøft, ca. 2 m dyp, 3-4 m lang og ca. 70 cm bred. Den ene enden av grøfta var 
åpen ut mot kanten av skavlen. Dersom flere vil grave samtidig, kan grøfta graves parallelt 
med skavlen i stedet for (som her) på tvers av skavlen. Da grøfta var blitt stor nok, grov vi ut 
en sengebenk i passende høyde. Blokker som senere ble brukt som tak ble her skåret ut 
med snøsag. I tillegg skar vi store blokker fra toppen av skavlen til taket. 

 
Selv om alle ble svært fornøyde med byggverkene sine, var det ingen som overnattet. Synd 
at ikke fler benyttet det fine været til en skitur med mening! 

 
De som var med: Leif Inge Hassel, Lars Hassel, Heidi Sippala Hassel, Isabel Sippala og Conrad 
Sippala Hassel. 
Kursledere: Bjørn Hafskjold og Ivar Moen 
 
Epilog: Se neste side 
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Epilog 
 
Nøyaktig to uker (6. mars) senere var hulene fortsatt intakte. Dvs. kantgropa hadde blitt helt 
tett i taket og åpningen hadde føyket bare litt igjen. Ellers like fin. Åpningen til snøhula 
hadde føyket igjen, men den var sikkert helt intakt innvendig. For øvrig en (formid)dag med 
strålende solskinn og nydelig skiføre. 

 
 
 
 
 


