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Varsel om oppstart av planarbeid Varden/Kvitfjell vest – uttalelse fra 

Forum for natur og friluftsliv Oppland (FNF Oppland). 
 

Vi viser til tilsendt varsel om oppstart av planarbeid for Varden/Kvitfjell vest og 

har følgende innspill: 

 

I tidligere uttalelser til kommunedelplanen for Kvitfjell (04.07.2011 og 

04.04.2012) har FNF Oppland bl.a. påpekt nærheten til en hekkeplass til 

kongeørn, uten at dette er nevnt eller hensyntatt i framlagte planprogram. Under 

avsnittet 8.1.3 Naturens mangfold vises til Miljødirektoratets naturbase, hvor det 

med unntak av rødlistearten gubbeskjegg og naturtypen "regnskog," ikke er gjort 

funn av interesse. Det konkluderes dermed at tiltaket vil ha liten virkning på 
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naturens mangfold, og at det ikke anses nødvendig med 

ytterligere registreringer. Med den informasjon som vi tidligere 

har spilt inn synes det klart at viktig informasjon er utelatt.  

 

Bare 1 km fra toppunktet på Varden, og ca. 2 km fra reguleringsområdet, finnes 

en fast hekkeplass for kongeørn (paret har 3 alternative reirplasser tett på 

hverandre). Et kongeørnpar har et hekkerevir på ca. 100 km2, noe som betyr at 

en vesentlig del av dens leveområde blir nedbygd ved denne nye etableringen. I 

tillegg vil anlegget komme så nær opp mot reirplassene at den svært sannsynlig 

vil sky området for godt. Oppland - som et utpreget fjellfylke - forvalter en 

vesentlig del av den nasjonale bestanden av kongeørn. Arten er aller mest sårbar 

for menneskelig aktivitet og ferdsel tidlig i hekkesesongen - fra februar måned 

og utover våren - dvs. i perioden med størst skiutfart. Av erfaring vet vi også at 

en utbygging som denne vil generere stort utfart utenfor det regulerte området, 

bl.a. mot toppunktet på Varden. Dette er med andre ord en utbygging som er 

svært kontroversiell i forhold til bevaring av det biologisk mangfold. Den er 

heller ikke i tråd med de nasjonale mål og retningslinjer som refereres under pkt. 

6.3.3., jf. "prinsippene for en bærekraftig fritidsbebyggelse."  

 

Uten registrering av det biologiske mangfold, og mangel på 

konsekvensutredninger, kan ikke denne utbyggingen settes i verk. 

 

Vi vil også vise til øvrige tidligere innspill til planarbeidet dette området 

omfattes av: 

 

FNF Oppland reagerer som ved tidligere høringsrunder negativt på at 

planområdet for Kvitfjell er utvidet mot sør og at planen legger opp til at det tas 

i bruk nye områder og skal gjøres omfattende tekniske inngrep i urørte natur- og 

friluftslivsområder. Utvidelsen har sammenheng med storstilte planer om hotell, 

hytter, leiligheter, flere stolheiser og nye skitrekk i Vardenområdet. 

 

Selv om vi registrer at planen nå er noe justert etter mekling med Fylkesmannen 

i Oppland, oppfatter vi likevel planen til å være meget konfliktfylt når det 

gjelder omfattende tekniske inngrep i urørte natur- og friluftslivsområder. Vi ber 

om at utbyggingsplanene blir betydelig redusert på bakgrunn av følgende: 
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 Omdisponering av uregulerte områder som er egnet til 

friluftsliv 

 

 Reduksjon av større sammenhengende urørte naturområder 

 

 Inngrep i 100-metersbeltet til vassdrag 

 

Vi reagerer også negativt på at sumvirkningene av planlagte nye utbygginger 

samlet vil gi betydelig negativ naturmangfolds- og landskapsmessig påvirkning.  

 

Nasjonale målsettinger om å beholde urørte områder intakte, kommer i konflikt 

med foreslåtte inngrep. Fortetting av eksisterende utbyggingsområder gir mer 

bærekraftige framtidsløsninger enn å beslaglegge stadig nye områder som her 

skissert. 

 

I høringsdokumentene registrerer vi også at planen stadig legger opp til et høyt 

antall nye hyttetomter samtidig som det i eksisterende plan foreligger en 

tomtereserve på 1300 ubebygde hytter som tidligere kjent. Etter vår oppfattelse 

gir denne tomtereserven et tilstrekkelig grunnlag for lokal verdiskapning i et 

lengre tidsrom og gjør de nye hyttetomt-planene i stor grad unødvendige.  

 

FNF Oppland regner det som sannsynlig at utbyggingsplanene vil kunne være i 

strid med målsetningene i naturmangfoldsloven. En eventuell utbygging vil 

kunne komme 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.  

 

 

 

 

mailto:oppland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/oppland


 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FNF Oppland 
Forum for natur og friluftsliv Oppland,  

Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
Tlf. 40049819 

e-post: oppland@fnf-nett.no 
www.fnf-nett.no/oppland 

 

 
forum for 

natur og friluftsliv 
 

Oppland 
 
 

Vi ber også om at følgende momenter innarbeides i planarbeidet: 

 

• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen styrkes og det utarbeides 

handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med 

naturmangfoldlovens målsetninger. 

 

• Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for 

biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for sikring av 

viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig sikring av disse 

områdene. Behovet for opprettelse av hensynssoner må også vurderes.  

 

• Målsetninger i kommunens klima- og energiplan gjøres forpliktende for 

arealplanleggingen i kommunen.  

 

 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, 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 

Ringebu kommune 
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