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Vi som er hytteeiere i Kjelvik i Nordkapp kommune har to alternativer til å komme oss til

hyttene våre. Vi kan komme med båt, eller gå over fjellet. Dette gjelder også turister og

turgåere. Ved dårlig vær kan vi bare gå over fjellet, og ved akutt sykdom og dårlig vær kan

eneste alternativ være å gå fjellet.

Veien opp skaret begynner å bli svært dårlig, mange steder har det rast ut store steinblokker

som ligger og sperrer stien, andre steder har selve stien rast ut. Vi ser store sprekkdannelser i

stien, og der vil det komme til å rase ut mer. Flere steder ligger det vann i stien, og der er det

vått og glatt. De som har gått opp eller ned skaret, vet at det er veldig bratt der, og vi ser på

det som flaks at det ikke har skjedd en ulykke. Vi ser ofte turister begynne å gå ned, men

stopper og tør ikke fortsette. Noen kommer ned, og sier at de gruer seg til å gå opp og spør

etter alternativ vei - som ikke finnes.

Det er en del arrangementer i Kjelvik i løpet av året, og det er et populært turmål for både

lokalbefolkningen og turister. Det er skiltet både til Skaret og Kjelvik, men dette føles ikke trygt

når veien er i så dårlig forfatning. Spesielt ikke for turister og utenforstående.

Sigrid Sofie Klykken, eier mye grunn i Kjelvik, men det er Finnmarkseiendomen som eier

grunnen i skaret, opplyser kommunen.

Vi vet at det finnes sherpaer (fjellfolket) fra Nepal som tar denne typen arbeid, og det sies at de

er vedig dyktige på dette. Det har bl.a. vært program på tv som viser hva slags arbeid de har

gjort på Vestlandet.

Nå mener vi at noe MÅ gjøres med stien til Kjelvik, før det skjer en ulykke og noen blir skadet.

Det er en historisk vei som har blitt brukt i alle år (bilder tatt på slutten av 1800 tallet viser

svingene i fjellet), og nå er det en yndet tursti for mange.

Vi håper med dette brevet at det blir tatt på alvor, og at noen kan reparere veien så vi kan gå

trygt.

Mvh.
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