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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 
Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og 
Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.  
 

 

 
Lillehammer, 30. desember, 2010 

 
 

 
NVE  
Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           
 

 
Høringsuttalelse – melding - Skreifjella Vindpark i Østre Toten kommune 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 
 

Totenåsen har stor verdi som rekreasjonsområde med viktige turstier for 

friluftsliv og folkehelse. Det er også et viktig område for biologisk mangfold; vi 
er blitt kjent med at det planlagte utbyggingsområdet er leveområde for 

rovfuglarter som fiskeørn, vandrefalk og muligens hubro i tillegg til forskjellige 
typer skogsfugl og andre arter tilknyttet skogsmiljø.  
 

Det foreslåtte utbyggingsområdet er et relativt urørt område uten større tekniske 
inngrep, området er skogsdriftpåvirket, men består også av naturreservater.  

Etablering av et område for vindkraftverk vil medføre inngrep i område uten 
tidligere større tekniske inngrep. I tillegg til inngrepet med etablering av 

vindparkområdet vil bygging av tilførselsveger kunne medføre et betydelig 
naturinngrep. Vindkraftverket vil også medføre betydelig landskapspåvirkning 

med stor visuell synlighet. Problematikk med eventuell støy fra kraftverket vil 
kunne gi negative konsekvenser. 
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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er bekymret for at en 
utbygging vil kunne gi negative konsekvenser for befolkningens mulighet til å 

bedrive friluftsliv. Vindkraftplanene vil også kunne gi negative konsekvenser for 
biologisk mangfold inkludert leveområder for flere rødlistearter, dette indikerer 

at eventuelle inngrep vil være i strid med målsetningene i Naturmangfoldsloven.  
 

En eventuell utbygging vil kunne komme i konflikt med § 1. (lovens formål), § 
4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for 

arter), § 6. (generell aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-
var-prinsippet) og § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11. 

(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12. 
(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 

sammenheng.  
 

Konklusjon – Forum for Natur og Friluftsliv Oppland mener de negative 
konsekvensene ved en utbygging sannsynligvis blir uakseptabelt store og går 
imot vindkraftplanene. Planene om utbygging på Totenåsen vil kunne gi 

betydelig forringelse av overnevnte verdier.  Vi har ingen prinsipiell motstand 
mot utbygging av vindressurser, men mener at slike utbygginger utelukkende 

må legges til områder som allerede er tatt i bruk istedenfor å bidra til stadig 
nedbygging av områder uten større tekniske inngrep. Vi vil også sette spørsmål 

ved om naturinngrepene samsvarer med angitt kraftmengde planlagt produsert 
etter utbyggingen. 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland sin motstand mot disse 

vinkraftverksplanene medfører at vi ber om at omsøkte utbyggingsprosjekt 
skrinlegges. Vi mener at utbyggingen heller ikke vil være samfunnsmessig 

nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft. Energisparing for frigjøring av 
energi og effektivisering av eksisterende vannkraftverk for økt energiproduksjon 
vil etter vårt syn i fremtiden være viktigere tiltak enn ny produksjon med 

negative konsekvenser for friluftsliv og natur. Energisparing lønner seg 
økonomisk, klimamessig og kan gi færre nye naturinngrep. Dette kan frigjøre 

norsk eksisterende fornybar energi med et årlig potensial i norske bygg på inntil 
20 TWH utfra kartlegging utført av Norges Naturvernforbund. 
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I forbindelse med en eventuell utforming av 
konsekvensutredningsprogram vil vi be om at utredningen skjer i samsvar med 

DN-Håndbok 25-2004. På bakgrunn av våre erfaringer fra andre 
vindkraftsprosjekter i Norge vil vi be NVE om å ha større fokus på 

konsekvenser for natur og friluftsliv enn hva de har gjort i etter vårt syn mange 
tidligere prosjekter.  På bakgrunn av bestemmelser i Plan- og bygningsloven om 

hensynsoner, ber vi om at dette legges til grunn for leveområder for rødlistearter 
og når det gjelder eksisterende naturreservater og randsoner til disse. Vi ber også 

om at vurdering av bruk av hensynsoner vektlegges for viktige 
friluftlivsområder som på Totenåsen. 

 
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland vil også gi sin støtte til høringsuttalelser 

fra den lokale arbeidsgruppen – “Åsens venner” og uttalelser fra 
organisasjonene med i vårt forum.   

 
 

 

 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
 

Forum For Natur og Friluftsliv Oppland 
Ole Morten Fossli - Koordinator 

 
 

 
 
 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 
Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 
Østre Toten kommune 


