Hei Jørn
Viser til hyggelig samtale pr tlf mandag. Synes du har fått med relevante tiltak i forhold til tiltak i
fjellområdet Bortelid nord i forhold til vårt ønske om et ære kraftig reiseliv med stor grad av
naturopplevelser.
Gapahuker er attraktive ser vi og de har flere nytteverdier. Det er naturlige turmål, sosiale
samlingspunkt som gir økt turglede, og de kan skjerme turfolk i dårlig vær.
Det er spennende med en form for gapahuk/hytte nærmere Skrivarknuten. Finnes jo flere
spektakulære steinhytter på fjelltopper rundt om og det er jo lov å drømme. En liten hytte eller
lignende med tak og som vindisolerer og kan løftes rett på plassen er ønskelig. Dette er videre ikke
vurdert av utmarkslaget mtp kostnad.
Det vi har vurdert er å legge gapahuk eller lignende i nærhet til Gluggen-runden og i området toppen
av Slåttedalen-Dyplan som blir 3 km fra Skrivarknuten og 4 km fra skisenteret i vinterløypa. Traseen
fra skisenteret til Dyplan ble påbegynt i år i forhold til rydding, grøfting og planering. Vi tenker oss å
opparbeide løypa videre nedover Slåttedalen mot skisenteret til en tørr og attraktiv sommersti.
Dermed vil langt flere bruke denne stien som inngang til høyfjellet og en gapahuk i nevnte område vil
kunne bli populær hele året. Det kan være naturlig med informasjonskilt om verneområdet
/verneverdier her.
Andre tiltak du ikke nevner er:
•

•
•

Flere skiløyper som går innom eller grenser til verneorådet med mulighet til adaptiv
løypepreparering i forhold til villrein. Slike løypeplaner har kommunen fått tidligere og går
ikke i detalj her om trasevalg.til persontransport
Mulighet for persontransport/guidet tur i spesiell personkabin på tråkkemaskin ved ordinær
løypekjøring i godkjente løyper. Opplevelse av høyfjell for spesielt de med spesielle behov.
Eksisterende sti Hedderen-Slåttedalen trenger i tillegg til rydding klopping eller påfylling av
jordmasser 5-600 meter fra veien hvor stien er tatt av flomvatn.
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