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Subject:

Stian Skarsten <stian@geilo.no>
22. oktober 2018 14:31
merete.habberstad@nhoreiseliv.no; ole.michael.bjorndal@nhoreiseliv.no; kjersti.aastad@nhoreiseliv.no; Jakobsen
Sissel Belgen; NVE
Visit Geilo
[SPAM] SV: Nasjonal ramme for vindkraft - vurdering av reiselivsinteresser

Hei.
Takk for at du videresendte denne til oss.
Tilbakemelding angående område 6
Området nærmest Hallingskarvet, rundt Geilo og Hol kommune, er både sensitivt i forhold til turisme og dyreliv. Det hekker en rekke fuglearter
og fredede dyrearter i området.
Hele området har uforstyrrede siktlinjer i alle himmelretninger og er yndet som fotomål.
Det er umulig å forestille seg at den økonomiske gevinsten produksjon av vindkraft medfører kan forsvare tap av et så viktig friluftsområde som
området rundt Hallingskarvet er, og skal fortsette å være for fremtidige generasjoner.
Med frisk fjellhilsen fra
Stian Skarsten
Daglig leder
Visit Geilo AS
stian@geilo.no | Tlf: +47 4812 8166
post@geilo.no | Tlf: +47 3209 5900
www.geilo.no | #VisitGeilo

Fra: Merete Habberstad <merete.habberstad@nhoreiseliv.no>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 16:15
Til: Visit Geilo <post@geilo.no>
Emne: Nasjonal ramme for vindkraft - vurdering av reiselivsinteresser

Hei Visit Geilo,
Håper denne henvendelsen kan bli formidlet til rette vedkommende. Det gjelder kommentarer fra dere i forbindelse med at
Analyseområder for vindkraft nå kartlegges fra NVE. Et stort område rundt Geilo/Hol er blant de utpekte analyseområdene og vi skulle derfor gjerne hatt
kommentarer fra dere på dette om dere har innvendinger til det.

Dette er området som kartlegges rundt Geilo: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201604596/2430597
Her er kartet inntegnet eksklusjoner , dvs områder der det ikke er åpent for utbygging.
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201604596/2444088

De grønne områdene er foreslåtte områder for å inngå i aktuelle områder for vindkraft. Merk særlig nordvestlige hjørnet av kartet der områder
svært tett opp til Hallingskarvet Nasjonalpark ikke er ekskludert. Herunder områdene nær Prestholtsæter og også nordøst for Hallingskarvet mot
Sudndalen og Hallingskarvet skisenter.
Vi ber dere ta dere tid til å kommentere om noe av dette har verdi for frilulftsliv/naturopplevelse.
Fristen for innsendte kommentarer var egentlig i dag. Legger ved det vi har samlet så langt. Som dere ser har Visit Valdres svart for område 6.
(som omfatter Geilo). Men vi tar gjerne i mot fra dere også. Sender kopi av tidligere sendte e-post til dere, og håper på snarlig svar. Noen korte
formuleringer er det jeg trenger så kan vi ta det med når vi møter NVE 8. november.

Norges Vassdrag- og Energietat (NVE) har tatt kontakt med NHO Reiseliv og flere aktuelle organisasjoner for å få innspill på to punkt:


Kommentarer til hvert av de 43 analyseområdene de vurderer å anbefale til utvikling av vindkraft



Kommentarer til en egen rapport om Reiseliv og vindkraft
(brev vedlagt)

Vi vurderer det som at dere som Destinasjonsselskap sitter på den beste oversikten over hvert enkelt område, og har mulighet til å trekke på flere
lokale bedrifter for å få et så fullstendig bilde som mulig. I denne omgang skal vi konsentrere oss om de 43 områdene. Du finner oversikt over
arbeidet her: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/
NVE spør oss om dette av flere grunner. Deres håp er at de skal klare å kartlegge både uaktuelle områder og også finne ut hvor det vil være størst
interessekonflikter. Det er derfor viktig også for reiselivet, at vi klarer å identifisere flest mulig områder hvor man benytter naturen til tur og
reiseliv, og utbygging av en vindpark ville forringe den opplevelsen. Vi oppfordrer også å inkludere områder hvor det potensielt kan blitt utviklet
nye reiselivsprodukter i vurderingen. Parallelt gjøres liknende prosesser med bla forsvar og telekom.

Dette kan virke som en stor oppgave, men å prioritere en grundig gjennomgang nå, vil kunne spare oss for tøffe kamper senere. Å ikke
svare nå, vil kunne svekke evt. motargumentasjon når endelige planer blir lagt.
Argumenter for hvert av de 43 områdene kan sendes til undertegnede innen mandag 15.10. 2018 . Jeg vil så samle alt i ett dokument og trekke
frem de viktigste momentene dere har kommet frem til. Husk å skrive hvilken sone du kommenterer, og bruk gjerne stedsnavn på områder hvor
det drives reise- og turvirksomhet.
Hvordan gå frem for å finne aktuelle områder å kommentere:


Start med oversiktskartet for å finne riktig nummer på områdene i din region. Disse nummererte sonene finner du igjen i kolonnene "
Detaljerte analyseområder" (Som vedlagte kart C) og " Analyseområder med eksklusjoner" (som vedlagte kart D).



Fylkeskartene med og uten grunnlagsdata (Som vedlagte kart A og B) kan brukes til å se alle områdene i ditt nærområde og å se på
fargeskalaen hvilke områder som regnes som mest aktuelle pga. lønnsomhet (hvor blå soner er mer lønnsomme enn røde).

Andre kilder til hjelp i arbeidet:
Vi vil også samarbeide med DNT, og oppfordrer også til at dette gjøres regionalt. DNT har sendt ut samme forespørsel i sitt nyhetsbrev, og det er
mulig å ta utgangspunkt i deres punkter for hva som kan spilles inn, og evt justere for annet reiseliv:
Hva bør spilles inn? Her følger noe tips.
 Beskriv områdenes bruk og verdi for friluftsliv og naturopplevelse, så godt som mulig.
 Har vi god nok kunnskaper om friluftsliv og natur i områdene?
 Er det spesielle landskapsverdier i områdene som bør treffes fram, f.eks. større, sammenhengende og intakte naturområder?
 Viktige aktivitetsområder for turlag/turistforeninger! Gjerne med dokumentasjon/foto mv.
 Er det turområder som har stor verdi som «ikke-tilrettelagte» sådanne?
 Naturinngrepene, visuelle virkninger og støy som følge av vindkraftanlegg og veier: Hva betyr det i det aktuelle analyseområdet?
 Samlet belastning: Er områdene belastet fra før med energianlegg (vannkraft, kraftledninger) eller andre arealinngrep? Hva vil
situasjonen bli hvis vindkraftanlegg kommer i tillegg?




Er områdene spesielt sårbare fordi de i stor grad er urørt/intakt natur i dag?
Finnes det «erstatningsarealer» hvis området blir bygget ned med vindkraft?

Hvis du ønsker kunnskap om konsekvenser ved vindparker, finnes det noe data i denne 2016- rapporten fra Norconsult som tar for seg
konsekvenser for bla reiselivet for de fire vindparkene som ble etablert i kyststrøk i Hordaland, Nord-Trøndelag, Nord-Møre og Sør-Trøndelag.
Det er spesifikt kapittel 4 som tar for seg reiseliv, mens kapittel 5 tar for seg friluftsliv. Rapporten konkluderer med økt tilgjengelighet for
lokalbefolkning til de aktuelle områdene (pga annleggsvegene), at støy er den største ulempen som oppleves og at få av reiselivsbedriftene har
hatt endringer i inntektene etter at vindparkene ble satt i drift (noen har hatt økte inntekter i anleggsperioden).
Ta gjerne kontakt om noe skulle være uklart
Med hilsen
Med vennlig hilsen
Merete Habberstad
Mobil: 934 39 842
Fra: Kjersti Aastad
Sendt: fredag 19. oktober 2018 15.36
Til: Jakobsen Sissel Belgen <sbja@nve.no>; nve@nve.no
Kopi: Merete Habberstad <merete.habberstad@nhoreiseliv.no>; Ole Michael Bjørndal <ole.michael.bjorndal@nhoreiseliv.no>
Emne: Nasjonal ramme for vindkraft - vurdering av reiselivsinteresser
Hei, Sissel
Her kommer vårt svar på bestillingen om vurdering av reiselivsinteresser i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft.

Som jeg skriver innledningsvis, så har det ikke vært mulig på den tiden vi fikk fra bestillingen ankom, til fristen 19. oktober, å levere dekkende
analyser av alle de 43 områdene. Det har vært en krevende koordineringsoppgave og vi hadde ingen mulighet til å sikre oss at alle de ulike
regionene hadde kapasitet til å gjøre en slik kartlegging i den perioden. De vi har mottatt, har derimot gjort en svært grundig jobb, som du vil se.
Det er på ingen måte slik at et område som ikke er omfattet av vårt svar, ikke har betydelig reise- og friluftsvirksomhet. Vår generelle holdning er
at uberørt natur er en mangelvare som har en ubegrenset verdi for nåværende og fremtidige innbyggere og besøkende, i tillegg til
reiselivsnæringen.
Vi snakkes i forbindelse med workshop den 8. november, frem til da håper jeg du tar kontakt om noe skulle være uklart.
Med hilsen
Kjersti Aastad
Politisk rådgiver
+47 91 76 55 69
kaa@nhoreiseliv.no
NHO Reiseliv
Middelthuns gt. 27, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
+47 23 08 86 20
nhoreiseliv.no facebook.com/nhoreiseliv twitter.com/nhoreiseliv

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 000 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer
arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at man legger best mulig til rette for økt lønnsomhet og sunn vekst for
våre medlemmer.

Fra: Jakobsen Sissel Belgen <sbja@nve.no>
Sendt: mandag 10. september 2018 09.37
Til: Kjersti Aastad <kjersti.aastad@nhoreiseliv.no>; Ole Michael Bjørndal <ole.michael.bjorndal@nhoreiseliv.no>
Emne: Work shop om Nasjonal ramme for vindkraft - forslag til dato
Hei!
Som vi snakket om på møtet om nasjonal ramme for vindkraft og tema reiseliv, ønsker vi å arrangere en work shop om vektlegging av
reiselivsinteresser ved vår vurdering av de 43 analyseområdene. Kan det passe for dere den 30. oktober? Vi tenker for eksempel fra kl. 09:3014:00, med en lunch underveis. Eventuelt er 29. oktober også et alternativ for oss.
Setter pris på snarlig tilbakemelding.
Vi vil også invitere DNT og Innovasjon Norge.
Mvh
Sissel Jakobsen
NVE
Fra: Jakobsen Sissel Belgen
Sendt: mandag 3. september 2018 13:57
Til: 'Kjersti Aastad' <kjersti.aastad@nhoreiseliv.no>; 'ole.michael.bjorndal@nhoreiseliv.no' <ole.michael.bjorndal@nhoreiseliv.no>
Emne: Nasjonal ramme for vindkraft - bestilling av områdeanalyser. NVEs referanse: 201604596-88
Hei, og takk for sist.
Vedlagte brev er sendt til deres postmottak i dag.
Hilsen Sissel
NVE

