Hei!
Av kapasitetshensyn rekker vi dessverre ikke å skrive et formelt høringssvar til besøksstrategien for
Reinheimen. Jeg har bare fått kikket veldig fort gjennom den, og har en kommentar vedr. de
prioriterte innfallsportene, hvorav Trollstigen er tenkt som en av dem. Det går på det dere skriver om
at reiselivet i større grad må spille på nasjonalparkstatusen for å tiltrekke seg flere besøkende, for
at besøkende skal forlenge oppholdet og for å gi opplevelsen en ekstra verdi. Dette står bl.a. på 17,
men også flere steder i dokumentet. Vi er ikke imot dette, tvert imot har vi informasjon om både
Kløvstien og Trollstigen landskapsvernområde på Trollstigen (mener vi har store tavler om dette på
utsiden). Dilemmaet på Trollstigen er imidlertid at det er sprengt der oppe, parkeringskapasiteten er
ofte full om sommeren og folk må kjøre videre uten å få stoppet en gang. Det er ikke mer å gå på pga
vernestatusen, så for oss er det ikke noe mål å få flere besøkende akkurat til Trollstigen, i alle fall ikke
midt i sesongen. Heller ikke å oppfordre til lengre turer og dermed lengre stopp, som medfører at de
opptar parkeringsplassene i lengre tid. Det vil kanskje gi de som stopper der for å gå lengre turer en
opplevelse med større verdi, men samtidig forringe verdien for enda flere fordi de rett og slett ikke
får stoppet der. De fleste stopper jo der for å gå ut til utsiktspunktene, kanskje kjøpe seg en is eller
en liten matbit i kafeen og evt gå på do, mao. relativt korte stopp. Vi er avhengig av en viss
«omløpshastighet» her for at flest mulig skal få en fin opplevelse av stedet.
For øvrig er det mye positivt her, og vi ser positivt på å få ut mer info om Reinheimen generelt, det
var bare denne kommentaren i forhold til kapasiteten på Trollstigen.
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