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Kommentar fra Jæren Friluftsråd til Besøksstrategi for SVR
Vi takker for muligheten for å gi innspill til Besøksstrategien SVR.
Jæren Friluftsråd arbeider i to områder som gjelder denne Besøksstrategien.
1. Eikeskog p-plass, toalett og stien forbi Månafossen til Friluftsgarden Mån
2. Hunnedalen med toaletter på p-plassen Tverrå og Høgaleitet
Vi har følgende kommentarer:
Side 8, Mån stien er ikke merket med blått punkt i kartet. Vi mener med årlig besøkende på 100 000
mennesker vil stien fortløpende få slitasjeskader. Derfor bør stien ha merket blått.
Side 27, planlegging (2018) nytt toalett Eikeskog. Vi ønsker å plassere toalettet helt i startpunktet av
p-plassen, på høyre eller venstre side. Dette for å åpne opp for utsikten til elven. Vi planlegger
toalett med to toalettskåler. Vi vil benytte tett septiktank. Som lufting (og forhindre lukt) bruker vi
gulv med terrassebord, avsug fra spindel på taket og lufting fra vindusåpning. Prisen for å sanere
gammelt toalettet og bygge nytt toalett ca 400 000,-. Prisen i besøksstrategien på kr 50 000 er derfor
for lav. Toalettet er mye brukt, så SVR bør bidra med kr 40-50 000 pr år til drift av toalettet.
Side 27, kostnad utviding p-plass. Beløpet på kr 50 000 til ny p-plass er altfor lav. Tidspunktet for
utviding må også tilpasses i forhold til tildeling av midler og i samarbeid med grunneier.
•
•

Side 75, ferdselsteller har vi hatt siden 2015.
Side 76, andel nordmenn er usikker. Området blir besøkt mye av utlendinger, men vår og
høst kommer mange skoleklasser fra nærmiljøene.

Hunnedalen/Øvstebødalen er lite nevnt i Besøksstrategien, noe vi mener blir feil. Her er det 350
private hytter, veldig mange dagsturister og sentralt punkt for de populære STF hyttene Blåfjell,
Sandvatn og Tomannsbu. Velforeningen ved hjelp av grunneier preparerer skispor og STF
kvister/merker løyper.
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I tillegg er det rykter om at Røde kors og STF skal bygge hytter i Hunnedalen. Veien gjennom dalen er
mye trafikkert av bl.a. hytteeiere i Sirdalen og Kjerag. Vi ser og tror det vil bli stadig mer bruk av
området, hele året. Derfor bør SVR beskrive en besøksstrategi for Hunnedalen.
Jæren Friluftsråd drifter to toaletter i Hunnedalen, ett på Tverrå og ett ved Høgaleitet. Toalettene er
mye brukt hele året av både skoleklasser, turister og fjellvandrere. Toalettet på Høgaleitet er feil
plassert i forhold til vindretning og inngangspartiet er derfor om vinteren dekket med 2 meter snø.
Jæren Friluftsråd anbefaler å snu toalettet 90 grader slik at snøen blåser bort, slik erfaringen er med
toalettet på Tverrå. Kostnad å snu toalettet kr 50-100 000,-.
Dørene i toalettene er svært utsatt for skader av vind, snø og is. Alle fire dørene bør byttes ut.
Begge toalettene har tilsyn minimum en gang pr mnd. Og tømmes ca 1 gang pr år med septikbil.
Kostnad drift, vask, vedlikehold, tilsyn for begge toaletter koster Jæren Friluftsråd ca kr 50 000 pr år.
SVR bør bidra til drift av toalettene.
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