Fagernes 05.09 2018
Uttalelse fra Visit Valdres til NVE– Nasjonal ramme f or vindkraft på land
Valdres Natur- og Kulturpark ble startet av de 6 Valdreskommunene i 2007 med formål å fremme
merkevarebygging av VALDRES. Resultatet i dag er at Valdres i dag fremstår som en region med et
bærekraftig verdigrunnlag, leverandør av lokalmat, i levende kulturlandskap og urørt natur – og som
derfor er særdeles attraktiv for turister og, ikke minst, for deltidsinnbyggere i ulike former for
fritidsboliger. Valdres har blitt den viktigste hytteregionen i landets største hyttefylke, Oppland. 2/ 3
av boligmassen i Valdres er fritidsboliger. Bygging av nye fritidsboliger overstiger årlig med stor
margin tallet for nye boenheter for fastboende – dvs. at bygging, drift og bruk av hytter og leiligheter
er av helt avgjørende betydning for lokalsamfunnene i Valdres. Mange store og små næringsdrivende
i regionen sier at ca. 70% av omsetningen deres er hytterelatert.
Dette er en villet og ønsket utvikling i Valdres. Visit Valdres er medlemsorganisasjonen for reise- og
næringsliv i regionen, og det sier seg selv at medlemmene våre er helt avhengige av at Valdres
fortsatt fremstår som attraktiv for turisme og for nåværende og kommende deltidsinnbyggere.
Visit Valdres mener at en introduksjon av vindmøller i Valdres – uansett hvor i regionen dette skulle
skje – vil være fullstendig ødeleggende for attraktiviteten til regionen som rekreasjons- og
destinasjonsmål, og for den merkevaren vi sammen har bygget opp. Så sent som i 2013 konkluderte
NVE selv med at et vindkraftverk i Vang ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt, og både
Miljødirektoratet og Riksantikvaren vurderte den gang energitiltaket på Filefjell å være i svært stor
konflikt med nasjonalt viktige fjellandskap som både har symbolverdi og unike opplevelsesverdier.
Når det i dag er tre områder i Valdres som er utpekt som analysearealer (område 6, 7 og 8), mener
Visit Valdres at de samme argumentene som ble fremført om prosjektet i Vang i 2013, også må
gjøres gjeldende for hele Valdres i dag.
Vi ønsker også å påpeke at Oppland Fylkeskommune i sin regionale plan for verdiskapning bl.a. har
Deltidsinnbyggere som ett av 5 satsningsområder. Likeledes har det nylig avsluttede By- og
regionprosjektet for Gudbrandsdalen (BYR-prosjektet) etter 5 år konkludert med at 3 av 4 temaer for
den videre utvikling i de 11 kommunene er relatert til deltidsinnbyggerne. Bygging og bruk av hytter
og leiligheter er altså sentralt for alle fjellregionene i Oppland. For Valdres og Gudbrandsdalen vil det
være meningsløst å bruke offentlige midler på å utrede vindkraft, når offentlige og private
institusjoner allerede har investert enorme summer i samfunnsutviklingen mot turist- og
hytteutvikling, mot merkevarebygging basert på natur og miljø, og mot bærekraftig, urørt
destinasjonsutvikling.
Visit Valdres ber derfor NVE om at analyseområdene 6, 7 og 8 elimineres fra det videre arbeidet
med utredning av vindkraft på land.
For Styret i Visit Valdres

Erik Engelien

Daglig leder

