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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, 15. januar – 2012 

 

 

Oppland Fylkeskommune 

Pb. 988 

2626 Lillehammer 

 

 

Planprogram for Regional plan for klima og energi - høringsuttalelse. 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendt 

forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi og har følgende 

kommentarer om disse punktene i planen: 

 

Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at FNF og våre 

organisasjoner inviteres til omtalt referansenettverk og andre eventuelle 

arbeidsgrupper.  På s. 11 i planen står det om å invitere "interne og eksterne 

personer som spiller inn ulike emner, faktakunnskap, problemstillinger og 

utfordringer – vårt FNF-nettverk har både betydelig kunnskap og engasjement i 

relevante tema knyttet til dette arbeidet.  

 

Energiproduksjon og energibruk: 

FNF Oppland sitt syn er at energisparing på alle samfunnssektorer for frigjøring 

av energi og effektivisering av eksisterende vannkraftverk for økt 

energiproduksjon er viktigere tiltak enn ny produksjon med negative 
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konsekvenser for friluftsliv og natur. I denne sammenhengen er 

informasjonen om økende norsk kraftoverskudd på grunn av 

økende nedbørsmengde viktig. 

 

Ved eventuell planlegging av vindkraftproduksjon i Oppland er det avgjørende 

at dette utelukkende legges til områder allerede påvirket av tekniske inngrep og 

ikke bidrar til ytterligere reduksjon av viktige natur- og friluftsområder. 

  

Vi mener det også et er naivt å tro at Oppland og Norge kan være Europas 

grønne batteri – norsk kraftproduksjon har mulighet til å bidra langt mindre enn 

det kraftbransjen og myndighetene skaper inntrykk av. Relevant dokumentasjon 

viser at selv om vi eksporterte hele vår produksjon av elektrisk kraft vil dette 

bare dekke rundt en halv prosent av Europas behov for energi. 

 

Midt på s. 14 sies det at "Klimautslipp og energibruk er enkeltmenneskers valg", 

og at "Dagens forbruksmønster er ikke bærekraftig". Planarbeidet skal belyse 

konsekvenser av vår livsstil og gi forslag til tiltak på individnivå. Vi mener 

ambisjonen må høynes her, da relevant forskning viser at en ikke kommer noen 

veg ved å appellere kun til individuelle holdninger. Det må belyses hvordan 

politiske organer mest effektivt kan legge til rette for endringer i dette 

mønsteret. Hva slags styringsmidler har myndighetene og hvordan vil de bruke 

dem? 

 

Transport 

Vi mener planen må ha som ambisjon å vektlegge hvordan Opplandssamfunnet i 

større grad kan styres til å tilrettelegge mer for å redusere behovet for hvordan 

en kan legge til rette for at aktiviteter - både på fritid og i arbeid - vil kreve 

mindre reising. Målsetninger i både den regionale- og kommunenes klima- og 

energiplaner må i tillegg gjøres forpliktende for arealplanleggingen i fylket- og 

kommunene.  

 

 

Kunnskapsformidling, holdningsendringer mv: 

Vi vil i hovedsak gi vår støtte til beskrivelsene, men det kan forsterkes ved å 

peke på at holdningsendringer neppe virker med mindre de skjer i takt med 
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strukturelle endringer og føringer som virkelig muliggjør en 

annen livsstil. Det må f. eks gjøres tiltak som styrer forbruket i 

ønsket retning. 

 

Vi mener det forøvrig er av betydning å utrede hvordan frivillige organisasjoner 

kan trekkes inn i det holdningsskapende klima-arbeidet gjennom sin kunnskap 

og forankring i lokalmiljøene. Bruk av andre arenaer som barnehage og skole til 

å drive holdningsskapende arbeid for innen klimaspørsmål vil også være viktig. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 


