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Nasjonal ramme for vindkraft på land. Kartområde nr. 8 i kartoversikten fra
NVE.
Vi viser til NVE’s hjemmesider hvor det inviteres til lokale og regionale innspill i forbindelse
med NVE’s arbeid med nasjonal rammeplan for vindkraft på land.
VI er en hytteforening på Gålå i Sør-Fron kommune med 135 hytter. Vi er den største
hytteforening i kommunen. Sør-Fron er en betydelig hyttekommune. Hytteområdene danner
basis for stor næringsaktivitet, og kommuneøkonomien er i stor grad avhengig av den
aktivitet som hyttene medfører.
Våre kommentarer er knyttet til analyseområde nr. 8. Området strekker seg fra Skei/Øyer i
syd til Vågå i nord og øst/vest fra Gudbrandsdalen til Jotunheim. Området dekker bl.a. naturog friluftsområdene Gausdal, Skei, Kvitfjell, Ruten, Espedalen, Fefor, Gålå, Sikkisdalen,
Sjoadalen og Valdresflya. Vi har spesiell fokus på Gålå-området, det mest utbygde
hytteområde i Sør- Fron kommune.
Kart 8 viser med klarhet at fjellpartiet rundt Ruten samt mesteparten av fjellplatået mellom
Gålå, Kvitfjell og Skei er oppført som aktuelle for bygging av vindkraftanlegg. Utbygging av
slike anlegg og etableringen av de store vindfarmene, vil i betydelig grad ødelegge eller
forringe områdene innenfor kart 8 for fremtidig bruk som hytte-, rekreasjons- og friluftsliv.
Naturinngrepene vil være store, hørbare og svært synlige. Det aller meste av inngrep vil
være permanente og vil ikke fjernes eller bli skjult med årene.
Vindkraftanlegg er arealkrevende med betydelig krav til infrastruktur. Foruten installasjon av
master og trafo/konverter må det anlegges tilførselsveier inn til anlegget, videre til alle
mastene, samt planering/sprengning for master, trafo/konverter. Erfaringen fra andre
områder i Norge er at slike anlegg tar stor plass og etterlater store sår i naturen i tillegg til
støy og visuell forurensning til betydelig sjenanse. Det er også fare for is-kast fra
møllebladene. For å sikre at ingen skades vil det måtte innføres begrensninger i den frie
ferdselen i en viss avstand fra anlegget i risikoperioder om vinteren, noe som kan påvirke
løypenettet. Direkte og indirekte skader på dyr er også en konsekvens. Så vidt vi vet stiller
dessuten Luftfartstilsynet krav om blinkende lysmerking av turbinene der vindmøllene er
høyere enn 150 meter. Ved bruk av så høye møller vil slik visuell forurensning i Rutenområdet bli spesielt synlig fra Gålå.
Av hensyn til konsekvensene for friluftslivet vil vi sterkt fraråde å bygge plasskrevende
vindkraftanlegg i dette smale området mellom Gudbrandsdalen og Espedalen.

Gålå-området er en av de store hyttedestinasjonene i Gudbrandsdalen og Sør-Fron
kommune med totalt 900-1000 hytter. Ytterligere ca. 7-900 hytter er godkjent for utbygging.
Ytterligere ca. 7-900 hytter er godkjent for utbygging. I kommunen totalt er det i dag 1770
hytter. Også Kvitfjell, Skei og Espedalen har et stort antall hytter som delvis sogner til samme
turområder. Området fra Skei over mot Ruten/Espedalen er svært mye benyttet til tur og
rekreasjonsområder for hytteeiere, tilreisende turister fra Norge og utlandet samt
fastboende fra alle tettstedene i Gudbrandsdalen. Området er meget populært både vinter
og sommer.
Disse viktige naturområdene brukes av befolkningen i alle omkringliggende kommuner, samt
i Oslo og alle kommuner på Østlandet, og i tillegg mange i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Vi har Norges nest største, sammenhengende og mest varierte langrennsnett på ca. 650 km.
med forbindelse mellom Gålå, Kvitfjell, Skei, Fefor, Gausdal og Espedalen. Det er også et
stort nett av stier og seterveier som benyttes flittig til fotturer og sykling om sommeren, og
det er mye turisttrafikk over Peer Gynt veien fra Skei til Gålå og videre via Fefor til Dalseter i
Espedalen.
Området mellom Gålå, Kvitfjell og Skei er relativt begrenset i utstrekning, og plassering av et
plasskrevende vindkraftanlegg her er sterkt uønsket fordi det vil medføre begrensning i
bruken av dette området for mange, både sommer og vinter. Fjellområdet Ruten er lite
utbygget. Det fremstår i dag som uberørt natur og brukes som turområde fra
Gålå/Fefor/Espedalen. Det har verdi i seg selv å bevare områder som uberørt.
Det internasjonalt kjente og anerkjente Peer Gynt Spelet på Gålå, med publikum på over
20.000 personer hver sommer, vil også bli betydelig berørt. Fremføringen er nettopp basert
på – og avhengig av – den uberørte naturen.
All utbygging som har de ovennevnte negative konsekvenser for natur-, kultur- og friluftsliv i
områdene Gålå/Kvitfjell/Skei samt Espedalen/Ruten/Fefor må tas ut av planen og ikke
vurderes videre som aktuelle områder for vindkraft.
Vi mener også at det uansett ikke kan være snakk om noen vindkraftutbygging på land i
Norge så lenge vi har overskudd på kraft. Etter vår mening er det uansvarlig og uakseptabelt
å ødelegge norsk natur for alltid for å produsere kraft som skal eksporteres ut av Norge.
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