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I saken om utbygging av 5 kraftverk i Tinn har jeg følgende innsigelser.
På generell basis mener jeg at utbygging av vassdragene Husvollåe, Ramsåe, Gjerdøla,
Vesleåe og Kvitåe vil ha stor negativ betydning for Tinn som turistkommune. Så store
inngrep i naturen som utbygging av et eller flere kraftverk innebærer, både i
byggingsfasen og langsiktig, er ikke forenlig med Tinn Kommunes ambisjoner om å være
et av Norges mest attraktive turistdestinasjoner på helårsbasis.
Jeg har selv drevet med natur- og opplevelsesturisme i flere år og vet av egen erfaring
både hvilken stor verdi det ligger i naturhensyn ift. turisme samt hvor store utfordringer
det innebærer å drive natur- og opplevelsesturisme i Norge. Den største attraksjonen
Tinn Kommune har, som turistdestinasjon, er urørt natur, viser her til nøkkeltall fra
VisitNorway (“oppfatninger av Norge som feriemål”) .
Naturen og de muligheter som idag finnes til økologisk bruk av naturen i Tinn er også
potensielt et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å stimulere til økt
tilflytting. En av de største utfordringene for etablering av nye selskaper og næring i
Tinn Kommune er mangel på kompetent arbeidskraft og hvis planene med grønn
datalagring blir en realitet så må Tinn være et attraktivt sted for tilflyttere fra hele
landet. Før man gjør så grove og permanente inngrep som utbygging av vassdrag må det
først nøye utredes hvor stor betydning disse inngrep har for hvor attraktivt Tinn vil
være for tilflyttere i fremtiden.
Jeg kan ikke se at videre utbygging av vassdrag i Tinn vil være for lokalsamfunnets
beste, tatt i betraktning at man da permanent gjør så store inngrep i naturen, med
langsiktige virkninger som følge, både estetisk og for flora og fauna i de berørte
områdene. Jeg kan heller ikke se at de økonomiske gevinstene for utbygging vil veie opp
for de åpenbart negative, og ikke minst permanente, innvirkningene utbygging av
nevnte vassdrag vil ha for naturbasert turisme.
Utbygging av bl.a. Kvitåe og Vesleåe vil ha direkte innvirkning på tilbudet for isklatring
respektive kayak-paddling i Tinn.
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