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NVE  

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Høringsuttalelse – melding og forslag til utredningsprogram for Øye 

vindkraftverk - Vang kommune 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende innspill: 
 

Vi ser negativt på etablering av et vindkraftverk i denne høyfjellsregionen. På 

bakgrunn av områdets verdi og betydning for friluftsliv og naturopplevelse er 

planene å oppfatte som meget konfliktfylte. Vi mener at NVE må anmode 

forslagstiller om å trekke saken snarest mulig. 

 

Området som foreslås som vindkraftområde ligger i randsonen til Jotunheimen 

nasjonalpark. Etter vårt syn har dette området viktig symbolverdi som 

fjellandskap som vi kunne få betydelig redusert visuell verdi om en skissert 

utbygging skulle finne sted.  

 

Etablering av et område for vindkraftverk vil også kunne medføre inngrep i et 

større sammenhengende område uten tidligere større tekniske inngrep (INON-

område). Vårt syn er at eventuell utbygging av vindressurser utelukkende må 

legges til områder som allerede er tatt i bruk og preget av inngrep istedenfor å 

bidra til stadig nedbygging av områder uten større tekniske inngrep. Dette bør 

være et konsekvensutredningstema. 
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Som nevnt er valgte lokalitet for et mulig vindkraftverk å 

oppfatte som konfliktfylt og vil gi betydelige negative 

landskapskonsekvenser. Utfra vår kunnskap fra andre vindkraftsutbygginger er 

vår erfaring også at terrenginngrepene i forbindelse med veianleggene blir 

betydelige. Vi ser derfor et stort behov for utarbeidelse av visualiseringer som 

synliggjør dette sammen med selve vindmølleanlegget.  

 

Konsekvenser av utbyggingsområdets plassering i forhold til omliggende 

fjellområder og verneområder med bruk av disse til friluftsliv og 

naturopplevelse må utredes. Her må det tas i betraktning at plassering av et stort 

industrianlegg i randsonen aldri ble vurdert i forbindelse med fastsetting av 

grensene for verneområdene. Omgivelsenes visuelle karakter er et tema som 

først nå blir aktualisert. Dette krever ny kunnskap. 

 

Vi ber også om at det planlagte utbyggingsområdet utredes vedrørende 

konsekvenser for biologisk mangfold tilknyttet det lokale fjelløkosystemet og 

for konsekvenser for områdets eksisterende turstier med verdi for friluftsliv og 

folkehelse.  

 

En eventuell utbygging av det foreslåtte vindkraftverket gir etter vår vurdering i 

tillegg store inngrep i forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den 

samfunnsmessige nytten ved utbyggingene vil derfor være lav sammenlignet 

med tilsvarende verdier som området har i dag. Konsekvensutredningene må i 

denne sammenhengen vurdere verdien i det å ha en gjenværende intakt 

høyfjellsnatur med kvalitetene dette har for helhetlige landskaps-, friluftslivs-, 

folkehelse- og miljøhensyn i samsvar med naturmangfoldsloven. Vi ber ellers 

om at naturmangfoldslovens krav til kunnskap om både sumvirkninger og 

samlet belastning generelt blir tilstrekkelig ivaretatt under 

konsekvensutredingen. 

 

I forbindelse med 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 
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bygningsloven om hensynsoner, ber vi om at dette legges til 

grunn. Vi ber også om at vurdering av bruk av hensynsoner 

vektlegges for hensynet til landskapsverdier og friluftslivsområder. 

 

Avslutningsvis mener vi generelt også at utbygging av et slikt kraftverk heller 

ikke vil være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft. 

Energisparing- og frigjøring vil etter vårt syn være viktigere tiltak enn ny 

produksjon med negative konsekvenser for friluftsliv og natur.  

 

 

Uttalelsen støttes av 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. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune   

Miljøverndepartementet 

Olje- og Energidepartementet  

Vang kommune 

 

 

 

 

 


