
Ja til et bærekraftig og naturbasert reiseliv! 

Statkrafts søknad om konsesjon for Eidfjord helikopterplass, Simadal, inkluderer konsesjon 
for inntil 2200 årlige opplevelsesturer. Søknaden inneholder ikke opplysninger om hvor 

flyvningene er planlagt og hvilke konsekvenser et slikt omfang av motorisert 
opplevelsestrafikk vil ha på den viktigste opplevelsen;  stillheten og roen.  

Friluftslivsområ der, villreinområ der, låndskåpsvern- og nåsjonålpårkområ der ligger innenfor korte 

åvstånder nå r forflytningsmodulen er helikopter.  I Nåtur og miljøbårometeret 2017 oppgir 26% ro og 
stillhet som hovedgrunnen til åt de driver med friluftsliv. Andelen som setter ro og stillhet øverst er 
voksende, i tilsvårende undersøkelse i 2014 vår åndelen 19% og i 2012, 17%. 

Et godt sted å  bo er et godt sted å  besøke. I 2017 ferdigstilte reiselivet et veikårt mot et bærekråftig 

nåturbåsert reiseliv. Det er nåturen som er kjernen i produktet. Nåtur såmmen med intåkt kultur er et 
stødig fundåment for en bærekråftig utvikling åv reiselivet. Det er fjorden, fjellet, fossene, folket og 

fiskekåkene de kommer for, ikke helikopterturene. 

Vi ønsker en må lrettet såtsing for å  møte 
utviklingen som er beskrevet i veikårtet « 
Mot et bærekråftig reiseliv»: 
«Med et sterkere globalt fokus pa  intakt 
natur, klimagassutslipp og annen forurensing, 
etterspør et økende antall reisende de 
reisemålene som kan by på renhet, sunnhet, 
effektivt vern av kultur og natur. Mange 
ønsker å oppleve spektakulære utsiktspunkter 
og vandreturer. Med en verdensbefolkning der 
åtte av ti personer vil bo i byer i 2050, vil et 
økende antall turister unngå destinasjoner 
preget av trengsel, støy og forsøpling og i 
stedet velge en reise som fremmer miljøet». 
 

Norge får de turistene vi legger til rette 
for. Veikartet er utarbeidet – nå må det 

implementeres! 

Ørjan Sælensminde 
Koordinator Forum for natur og 

friluftsliv Hordaland 
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FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta vare på natur- 

og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), 

Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk 

Forening Hordaland fylkeslag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes 

Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 

39.000 medlemmer i fylket.  


