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Regional plan for klima og energi - høringsuttalelse. 

 

Forum for natur og friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendt 

forslag til Regional plan for klima og energi og har følgende kommentarer: 

 

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 vannkraftproduksjon med negative 

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. 

  

I dag foreligger det imidlertid nasjonale planer for vindkraft- og 

vannkraftutbygging, som vil få svært negative konsekvenser for landskap, 

biologisk mangfold og ikke minst friluftsliv. I Oppland foreligger det også et 

stort antall nye utbyggingssøknader, i hovedsak beliggende i Gudbrandsdalen og 

Valdres. Det er all grunn til å se med bekymring på de negative sumvirkningene 

av de planlagte inngrepene.  
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Hensynet til friluftsliv og biologisk mangfold; med livet i og 

rundt elvene har alt for lenge måttet vike for stadige ønsker om 

ny kraftutbygging. I dag er to tredeler av våre største norske vassdrag regulert, 

sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør, 21 av de 25 største innsjøene er 

regulerte og 130 av de 200 største vassdragene utbygd. I tillegg har 

vindkraftsplaner med store negative konsekvenser for friluftsliv og natur fått 

utbyggingskonsesjoner. 

 

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. Klimaeffekten 

slik krafteksport er i tillegg omdiskutert. 

 

Transport og arealplanlegging: 

Vi mener planen må ha større ambisjoner enn det forslaget legger opp til for å 

legge til rette for at ulik virksomhet i Opplandssamfunnet skal ha redusert 

klimagassutslipp fra transport. Det er derfor svært viktig at det legges mer vekt 

på samordna areal‐ og transportplanlegging. Tiltak og utbygginger som støtter 

opp om knutepunkt og kollektivakser og som har et konsentrert 

utbyggingsmønster, er en viktig strategi for å redusere transportbehovet og 

stimulere til mer miljøvennlige transportformer.  

 

Fylkeskommunen har her en viktig styringsrolle som en aktør etter plan- og 

bygningsloven og må for å redusere transportbehov og stimulere til mer 

miljøvennlige transportformer ved sette tydelige rammer for forutsigbar 

arealbruk i fylket – vi ber om at lovens kapittel 8 tas i bruk til å lage en 

arealgrense som kommunene må innarbeide i sine arealplaner 

 

Målsetninger om reduserte klimagassutslipp i både den regionale- og 

kommunenes- klima- og energiplaner må i tillegg gjøres forpliktende for 

arealplanleggingen i fylket- og kommunene.  
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Planarbeidet må gjennom arealplanleggingen også legge til rette 

for gode muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. 

 

 

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. 
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