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Reisemål Hardanger Fjord AS (RHF) er det regionale destinasjonsselskapet for reiselivsverksemder og
kommunane i Hardanger. I samband med denne saka ynskjer vi å nemne 3 punkt:
1/ Urørt natur har ein verdi i seg sjølv. Dette er særs vanskeleg å talfeste, men me kan trygt seie av
tiltak som tek vare på naturen slik han er i størst mogleg grad har ein verdi i seg sjølv kontra tiltak
som ikkje tek omsyn til å ta vare på natur.
2/ Det er enklare å talfeste tapt inntektsgrunnlag i høve naturendringar som gjeld heilt konkrete tap
av potensielle inntekter. I høve val av inngrep som gjeld Opo, vil ei vurdering av mogleg framtidig
tilrettelegging for kommersielt fritidsfiskje etter sjøaure og laks vere relevant.
3/ I dokumentet «Mot et bærekraftig reiseliv – Veikart fra reiselivsnæringen i Norge» , som er ført i
pennen av De Historiske hotel & spisesteder, DNT, Fellesforbundet, Hanen, Innovasjon Norge, NCE
Tourism, NHO Reiseliv, Norges naturvernforbund, Norsk Reiseliv og Virke Reise Norge og kultur i
2017 finn vi:
(side 5) Et bærekraftig reiseliv forutsetter at vi tar vare på natur- og kulturverdiene, styrker de sosiale
verdiene, får fram stoltheten i lokalsamfunnene og utvikler nye arbeidsplasser, samt sikrer en
verdiskaping som gjør reiselivet økonomisk levedyktig. Perspektivet er langsiktig: Den naturen vi har i
dag skal også kunne nytes av framtidige generasjoner, og det er vår jobb å sikre at den fremdeles
er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er våre barn og barnebarn sin tur til å bruke den.
(side 8) Mange reisende tiltrekkes av den unike naturen i Norge; Fjorder, fjell, fosser, nordlys,
midnattssol og intakt natur. Norge kan by på muligheter for aktive opplevelser i naturen, kombinert
med lokal mat, kulturarv, et levende kulturliv og stor variasjon i overnattingstilbud. Disse natur- og
kulturverdiene er stadig mer etterspurt globalt, samtidig som de er knapphetsgoder. Verdiene kan
forringes gjennom inngrep som vannkraftverk, kraftledninger, vindkraftparker, store vegprosjekter
og ødeleggelse av våtmarksområder. Dette kan svekke det produktet reiselivsnæringen er
avhengig av.
…..
Norges omdømme som natur- og miljømessig attraktivt reisemål påvirkes også på en negativ måte av
dumping av gruveavfall. Mange vil si det samme om petroleumsvirksomhet i sårbare områder.
Kostnadene forbundet med turismens slitasje på natur- og kulturverdiene er ikke kvantifisert, og det
er ikke utviklet gode nok metoder for verdsetting av den urørte naturen til bruk når beslutninger
skal tas. Reiselivsnæringens interesser blir derfor i for liten grad vektlagt i beslutninger om inngrep
som kan påvirke næringen på en negativ måte. Det er behov for å identifisere og eventuelt
utarbeide metoder som kan vise naturområdenes verdi for reiselivet og som kan vise samlet på
virkning av utbygginger i naturområder.
(side 12) For at reiselivsnæringen skal bli bærekraftig, må natur- og kulturverdiene tas vare på. Det
forutsetter at en rekke naturinngrep stoppes og at beskyttelse av gamle bygninger, kultur og lokale
mattradisjoner prioriteres. Samtidig må reiselivet ta en aktiv rolle for å bidra til at Norge klarer å nå
målene om en utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030 og å være et lavutslippssamfunn i 2050.
Reiselivsnæringen skal ha tett samarbeid med myndighetene om å utvikle en reiselivspolitikk basert
på ivaretakelse av natur- og kulturverdier, og næringen skal ikke bestå av virksomheter som svekker
natur og kulturkapitalen. Reiselivsnæringen skal ha en føre-var politikk med mål om å hindre adferd
som fører til misbruk av uberørt natur, viktige kulturverdier eller til vekst som ikke er bærekraftig

med tanke på grønn konkurransekraft. Reiselivsnæringen skal tilby opplevelser med høy kvalitet og
lave utslipp, og de skal ikke skade natur og kulturverdiene. For bruk av naturen og andre
økosystemtjenester skal den allmenne ferdselsretten gjelde, i henhold til regelverket nedfelt i
Friluftsloven. Samtidig vil det være nødvendig å finne ordninger for regulering av verdifulle og sårbare
områder.
(side 17)
REGJERINGEN MÅ følge opp flertallsmerknaden i innstillingen til reiselivsmeldingen om å utarbeide
en strategi for å ivareta natur- og kulturverdier der bærekraftig reiseliv må ses i sammenheng med
veg og energiutbygging og andre større inngrep. Strategien skal også inneholde bruk av natur og
utmark som reiselivsprodukt.
YTTERLIGERE INNGREP og utbygginger som forringer natur- og kulturverdier må forhindres. Større
sammenhengende naturområder med urørt preg må tas vare på. Den omfattende liberaliseringen av
motorferdselregelverket vil true naturverdiene og bør derfor reverseres.
I SAKER SOM GJELDER nye vann- eller vindkraftprosjekter, nye kraftlinjer, store vegprosjekter,
ødeleggelser av våtmarksområder og dumping av gruveavfall må reiselivsnæringen på nasjonalt
nivå bli en høringspart og næringens interesser må tillegges stor vekt.
RHF er ikkje ein interesseorganisasjon eller ein politisk aktør, men meiner at dette er relevante
faktainnspel i denne saka.

Med vennleg helsing
Hans Jørgen Andersen
Reiselivsdirektør/manager
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