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Skiturisme i Lysefjorden
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Det er få turister som
gjester Lysefjorden
vinterstid. Det ønsker en
professor i kreativitet å
endre.
Ingvild Lygren-Junge
ingvild@strandbuen.no

Formannskapet i Forsand fikk
under forrige møte innspill og
ideer om hvordan Lysefjorden
kunne utvide turistsesongen til
vinterstid.
– Det er et stort behov i regionen for tilgang til flere skiområder, sier professor i kreativitet
Eirik Lerdahl. Han har hytte i
Forsand og liker å bruke tid på å
finne på nye ting og prosjekter.
Nå har han flere ideer om hvordan Lysefjorden kan utvikles til
en vinterdestinasjon.
– Det finnes områder mellom
650 til 850 meter som er veldig
flate og fine, og hvor det er mye
snø om vinteren. Lysefjorden er
flott også om vinteren. Det er et
veldig kjent sted blant turistene
og utsikten i området vil forsterke de fantastiske skimulighetene
som finnes i områdene, sier han.

Nær storbyen

INSPIRASJON

Lerdahl legger vekt på at det vil
være kortere reisetid fra Stavanger til Forsand enn til Sirdal hvor
mange fra Stavanger-området
vanligvis reiser for å stå på ski om
vinteren.
Professoren mener at ved å
forsterke veien opp fra Skrøyla
til Hagadalen vil området kunne
være svært godt egnet for skiturister. Han har først og fremst har
sett seg ut et område for vinterturismen fra Hagadalen og innover
til Kringlevatn og Rundavatn.
Lerdahl nevner også utsikten fra
Sollifjell utover Lysefjorden som
en mulig attraktiv vinterdestinasjon. Han påpeker at dette fermdeles er på idéstadiet og at han
ikke har vært i området om vinteren ennå.
Lokalpolitiker Reidar Maurits
Thu er en av grunneierne i området Lerdahl ønsker å forvandle
til et skieldorado. Han påpeker at
den enkleste veien til Hagadalen
er opp Skrøylå
– Veien må opprustes om det
skal veitrafikk inn, men traseen
ligger der allerede, sier Thu (H).
Formannskapet er positive til

tankene til professoren og lurer
på hvordan dette kan videreutvikles.
– Jeg vil finne ut hvilket potensial området har, hvordan en
kan finansiere en veiutbygging,
hvem som har rettighetene i området, hvem som kan være interessert i et slikt prosjekt og hvor
stor tilgang en har. Det er et mye
mer spennende område å gå på
ski i enn Sirdal. Det er mer imponerende. På samme tid er det en
del av hele Lysefjorden og en kan
bygge videre på en allerede kjent
merkevare, sier Lerdahl.
– Dette høres veldig spennende ut, men jeg økt biltrafikk på
lite egnete veier kan bli et problem, kommenterer varaordfører Margrethe Gjøse Larsen (Ap).

Ønsker forstudie

– Jeg vil be deg om å ta det ett
hakk videre. Lag et utkast til en
forstudie! Kommunen har ikke
mulighet til å verken pålegge
noe eller påvirke saken slik den
står nå. Det må komme som et
initiativ utenfra, sier han.
Guse fortalte at det kunne
være mulig å få støtte fra kraftfondet til blant annet markedsundersøkelser.
– Det bør også løftes til en
regional sak. Det er ikke kun en
sak som angår Forsand, men noe
som angår hele Rogaland, sier
Guse.
Lerdahl vil i tiden fremover
bruke tid på å undersøke om
hans drømmer om å stå på ski
med utsikt over Lysefjordens magiske natur kan gjennomføres
og om det er en drøm flere deler
med han.

Ordfører Ole Tom Guse er positiv
til Eirik Lerdahls tanker.

SNØ: Lysefjorden er flott også om vinteren. Kan dette bli skiområde?
(Arkivfoto: John Petter Nordbø)
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