UTTALELSE FRA DNT VALDRES VEDRØRENDE « NASJONAL RAM M E
FOR VINDKRAFT PÅ LAND - INNSPILLSRUNDE OM REGIONALE
INTERESSER - OPPLAND»

Generelt

DNT Valdres er en med lemsforening innenfor Den Norske Turistforening som har de seks
kom munene i Vald res som medlemsom råde (med unntak av Hedalen som sokner t il DNT Rin
g erike ).
Vi har passert 1000 med lemmer som e r ivrige brukere av våre egne og t ilgrensende områder . Det er
ikke bare egne med lemmer som ut øver fr iluft sliv her, men også annen lokalbefolkning som f øler
t ilknyt ning t il ut mark, skog og fjell - både i næring og på sin frit id.
Valdres e r dessut en - og ikke m inst - et friluft slivso mråde av nasjo nal bet ydning. Det t e gj elder for
de n st o re hytt ebefolkninge n, men også for t ilreisende fra inn- og ut land .
Det er de rfor med de n st ørst e bekym ring vi konst at erer at de t re analyseområdene som be rører oss
t il sammen vil kunne beslaglegge langt over halvpart en av d et vi anser som våre friluft som råder. I
t illegg er det st ort set t de aller finest e av d isse områdene som nå er blinket ut som pot ensie lle
område r for vindkraft ut bygging.
DNT Vald res har på året s program nærmere 100 fellest urer og ut end ørsarrangement er . Vi ar rangerer
en kremt o ppj akt med 12 populære t ur mål, vi me rker og rydder ca. 180 km med st ier/ t urrut er og vi
arrangerer kurs og møt er. Hv is et t av de t re analyseom rådene so m berører Valdres blir ut pekt so m
vind kraft omrade, vil det bet y en alvorlig svekkelse av fri luftsliv et i var region. Skulle alle tre bli
rammet , er det vanskelig

afi nne ord for den ødeleggelse av fr iluft sliv i Valdres det vil innebære. Det

v il også virke negat ivt på folkehelse n t il innbyggerne i Valdres og vår region vil mist e sin
t ilt rekningskraft som reiselivsd est inasjo n og att rakt ivt o mråde for hytt efolket.
Til de enkelte områdene:

Søndre o mråde - fra Vassfa ret nordover til Fv 51 me llom Le ira og Gol

So m nev nt i parent es innledningsv is sokner Hed alen og de sent rale deler Vassfaret t il DNT Ringerike,
men det t e området er også svært vikt ig for oss i DNT Valdres. DNT Ringe rike har fått t il et st inett og
en sammenhengende rut e med merkede st ier og hytt er koier som går fra Hønefoss t il Fønhuskoia.

a

Det lar seg også gj ore vand re fra Oslo sent rum gj e nnom Kro kskogen og Nordmar ka over t il dett e
st inett et . DNT Vald res er utford ret fra både DNT Ringerike og DNT Oslo og Omegn t il å f ullføre
«visj o ne n om Skauleis t il fj ells» nordover mot Jot unheimen.
Navnet Fønhuskoia signalisere r i st o r grad hva som ligger av nat uro pplevelser i o mrådene fra
Vassfaret og no rdover. Mikkj e l Fønhus har beskrevet dette i sine bøker og hvert år ar rangeres
Fønhusdagene med t urer t il o mråder der man kan o ppleve myst ikken i nat uren og i kult uren .

.

M ed et abler inge n av den Hist ori ske Vandrerut a Stl sru t a fr a Tisleidalen og nordover t il Sørre
Hemsing i Vang - der man kom mer inn på DNTs r ut enett i Jot unheimen - gj enst ar det en st rekning
t ilsvarende t re dagsmarsjer mellom Fønhusko ia og Tisleidalen . I den sønd re delen av denne
st rekningen har v i områder der man ganske sikkert kan gå i fred og nyt e st illhet i nat uren - ande n fra
Fønhus hv iler t rygt over det skogkledde området . Lenger nord når man nærmer seg Bj d alsfjelle t vil

man et t er hve rt m øt e fler e t urfol k - her ligger det hyttefe lt i øst m ot Begnadalen. Både Bjødalsfj ellet
sør for Søre og Nørre Fj ellst ølen - og M akalausfjellet (med jett egryt ene i sørvest ) so m ligger no rd for
d isse hyt t eo mrådene, er meget po pulære t urmål. Vint erst id kj øres det opp et o mfatt ende løy penett .
En ut bygging av vind kraft her vil st erkt redusere den verdien om rådet har både for nat uropplevelsen
og for verdien av hyt tene. Hvis m an spør hytt efolket hvo r mye av verdien av hytt a so m kan t ilskrives
de m ulighet er som ligger i t ilgangen av t urområder og nat uropplevelser, e r vi ganske sikre på at man
lander på en høy prosent andel.
En svært vikt ig verdi i dett e o m rådet er Pilegrim svegen fra Hedalen st avkirke og' no rd over. Denne
rut a omfatt er 8 dagsmarsjer fram t il St Th omaskirka pa Filefj ell. De t re f ørste dagsmarsjene ligger i
det akt ue lle sønd re analyseom rådet - fram t il Reinli st avkirke. Vi vil no k t ro at det blir so m

a bann e i

st avkirka de rsom man forstyrrer den ko nt em plasj o n og st illhet - sammen med nat uropplevelsen so m pilegrimsvegen nå gir de som vandrer på denne st rekningen.
Om rådene fr a Vassfaret og no rdove r er o gså meget vikt ige so m beit eom råder for land bruket i søndre
del av Valdres. St øy og omfatt e nde inngre p på bakken vil i betydelig grad kunne v irke negat ivt inn på
beit ebruket.

M idt re/ vest re område - Hemsedalsfjella-Filefjell-Tyin- Langeskavle n-Eidsbugarden-området sør for
Bygdin t il Bit ihorn og sørover t il Vaset
Dett e er det analyseo m rådet so m berører st ørst areal innen Valdres. Det dekker st l s omrader m ed
kult urlandskap på m ellom 800 og 1000 met er mo h. og uberørt fj ellnat ur m ed to pper opp mot / over
2000 mo h.
Den 3. august i år ble den Hist o r iske Vand rerut a St ølsrut a åpnet med t ilst edeværelse av
re present ant er for regj er ingen, Riksant ikv aren, DNTs gene ralsekretær, Vald res Nat ur og Kult urpark,
St ølsnett verket i Valdres og o rdførerne fr a de t re berørt e kom m unene. Ruta går fra Tisleidalen v ia vår
ubetj ent e DNT-hytt e på Tyrisho lt over st l svidda t il Revulen, videre via Ns en, Jaslangen, St rø,
Syndinst øga, Hugastølen, ned t il Ko ngevegen i Vang og med slutt punkt på Søre Hem sing. St rekningen
fr a Revulen t il Hugast len ser ut til

a ligge innenfor det akt ue lle analyseom radet . St l sru t a er i

utgangspu nkt et en 5-dagers rut e, godt t ilpasset for barnefa m ilier .
DNT Vald res har sammen med sine samar beidspart nere ganske sikkert ned lagt over 1000
d ugnadst imer i etableringen av Stølsrut a. Det vil være synd o m vi som dugnadsarbeide re må innse at
dett e var en innsat s som heller burde vært lagt ned et annet st ed - der det ikke blir v ind møller .
St o re deler av disse o mrådene har st at us so m «Utvalgt kult urlandskap i land bruket » og
« Kult urhis t ori ske landskap av nasjonal int eresse». I t illegg j o bbes det fo r a f a st ølsd rift a her inn på
UNESCOs verdensarvliste. I dett e landskapet er det mye beitedyr - st orfe, sau og geit - no en st eder
går det amm ekyr med kalver som vil være svært sårbare for yt re forsty rrelser. På st ølene prod useres
det st ølsmat av ypperst e kvalit et og det åpne kult ur landskapet bidrar t il art smangfold et . Det er også
et ablert st lst urisme der målet er

avise st ølskult ure n slik den bygger på lange t radisj o ner . Over

svever det kanskj e en kongeø rn og du hører t ranens t rompet de r den mekt ige f uglen svever ove r
myra nedenf or stl en . 200 met er hy e vindt urbin er passer veldig darlig sam men med det t e.
Fra st ølen se r du fj ellene . De lokker so m t ur mål, men gir også nat uropplevelse set t fra st l st unet .
Sto rlifj ell, Ranast o ngi, Rankon ose, Grind ane , Gila fj elle t, Gron nsennknipp a - og bako m ligger høyere
t o pper so m Falketind , Urano stind og Langeskavlen. Smådalen i vest er en helt spesiell, litt bo rtgj emt

perle, o mt alt i DN. De st o re vannene som st rekker seg mot nord vest, Tisleifjorden, Flyvat net, Helin,
Synd in og Vaset vat net .
Her finner du et helt nett av grusveger/ stølsveger med lit e bilt rafi kk som egner seg veldig godt for
sykling. Sykkelt ur ismen er meget godt ut v iklet i dett e o mrådet . Vandrerut ene ligger helst unna de
mest brukt e sy kkelt raseene, men det går st ort sett bra når syklist og fott urist møt es på st ien.
Når vi beveger oss lengre mot no rdvest kommer vi opp mot Filefj ell og Tyin og inn mot
Eidsbugaren/ Fondsbu. Det te er for øvrig områder der DNT Oslo og Omegn har ansvaret for rut er og
hytt er. Disse t urområdene er ut vilsomt av nasjo nal og internasj o nal bet ydning - selv o m de ligger
ut enfor nasjo nalpar ken. Vi synes det vil være spesielt vanskelig å aksept ere vindkraft ut bygging inn
mot Falketi nd, Uranost ind og Langeskavlen eller synlig fra Eidsbugaren/ Fondsbu.
Pilegrimsrut a kommer inn i o mrådet det sist e st rekket inn t il St . Thomaskirka.
Omradet sr for Bygdin - med Yksnedalsbu og Tomashelleren - er meget kj ært for oss i Valdres. Her
er det mer fredelig e nn lengre no rd i Jot unheimen. Vi ønsker gjerne f lere t urgåere hit , men det blir
det helt si kkert ikke dersom det blir større inngrep i nat uren her.
Når det gj elder dett e analyseområdet , vender vi t il slutt blikket lengre sør. Vasetområdet vil kunne bli
berørt . Herfra prepare res det et omfat t ende nett av skiløy per om vint eren. Det er et meget st o rt
ant all hyt t er og fl ere reiselivsbedrift er so m er avhengig av å ha et godt produkt når det gjelder
nat uropplevelser - og dermed mest mulig uberørt nat ur. Vaset har også et ablert en såkalt
friluftsport .

Nordre område - Begge side r av Va ldresf lya inkl. mest e parten av vår rut e t il Raslet ind og opp t il
t oppen av Knutshe , nord og sør for Heimdalen, sørover t il Skreddalen og inn mot Langsua

V aldresflye er Norges nest høyestliggende fj ellovergang (1389 moh) , svaert sårbar for inngrep i
nat uren. Det v il t a lang t id med event uell t ilbakeføring.
St rekningen melllom Garli (nord for Beitost ølen) og Besst rond i Sj odalen er et ablert som Nasj o nal
t urist veg og er del av den nasj o nale sat singen mot t urist er, gjennom spesielle opplevelser, ikke minst
nat ur, knyt tet t il en del vegst rekninger. Det sier seg sjøl at vindmøller ikke er forenlig med denne
nasjo nale sat singen. Slik beskrives t uren over Valdresflye på sidene t il Nasjo nale t uristveger:

Å kjøre i det opne fjellandskapet kan samanliknast med f ølelsen av å f ly. Vegen s vever og
strekker seg ut i lange og duvande f orm er. Det er lett d la tan kane sveve like høgt som fjella i
horisonten ....
Sør- og østgrensen for Jot unheimen nasj onalpark, et ablert i 1980, kommer helt inn mot vest lige del
av Valdresflye, på det nærmest e fakt isk bare 3 - 4 km fra fylkesveien. Jot unheimen nasj onalpark er
Norges mest kj ent e og besøkt e, ikke minst t rekkes t urist er fra ut landet hit . Fra t urist magnet en
Besseggen vil evt. v indmøller på Valdresflye være veldig synlige, og st erkt sj enerende i ut synet.
DNT Valdres et ablert e for et par år siden en fott urrut e o pp t il to ppen av Raslet ind. Det ble nedlagt et
o mfatt ende dugnadsarbeid med varding og klo pping. Rut a er mye' brukt som et roligere alt ernat iv og
en avlast ning for Besseggen. Analyseo mrådet ser også ut t il å gå helt opp mot toppen av Knut she .
Selv om st ien dit bare er merket ved et spesielt ut satt part i på t oppen, er den mye brukt . Grunnen t il
at rut a ikke er merket er for øv rig at det er/ har vært hekkende ko ngeørn oppe i st upet på vest sida av
t o ppen.

Gjende og området rundt Gjendeosen/ Gjendesheim er nærmest et ikon i reiselivssammenheng, og
nå et sent ralt punkt i t ilknyt ning t il den Nasjonale Turist vegen over Valdresflye. Det er i ferd med bli
gj ort st ore grep for til bakefore området ved Gjendeosen t il mest mulig urørt nat ur, bla ved flytt e
nest en alle parkeringsplasser 3 km vekk. Enorme vindmøller på Valdresflye vil være godt synlige
herfra, og nærmest et hån mot det arbeidet som nå gjøres.
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"Sent rum" på Valdresflye ligger bare ca 10 km fra grensa mot Langsua nasjonalpark som ble et ablert
i 1980. Fra st ore deler av nasj onalparken, ikke minst fra de populære t opper som Skaget ,
Skeddalsfjellet og Langsuene, vil evt vindmøller på Valdresflye være synlige og sterkt sjenerende, da
de vil ligge midt i sikt linjene inn mot Jot unheimen nasj onalpark og t indene der.
For Valdres/ Beit ost ølen - og for Sjodalen/ Gjende er reiseliv en vesent lig næring i fjellbygdene, som
sysselset t er mye folk og skaper st or omset ning og innt ekt er lokalt . Vindmøller på Valdresflye vil i
svært st or grad ødelegge for den nat uropplevelsen som folk kommer hit for å få. Og de kommer
både fra inn- og ut land
Vågå t amreinlag har fast beit e for en flokk på innt il 3000 dyr på Valdresflye og omliggende område.
Event uelle vindmøller, veger og annen infrast rukt ur i t ilknyt ning t il m llene - samt lyd, vil være svært
lit e forenlig med t amrein. Valdresflye og området rundt er også brukt t il jakt og fiske. Event uelle
vindmøller vil ødelegge st erkt også for dett e. Det vil spesielt være skadelig når det gjelder fuglelivet .
For øvrig er det et st ort paradoks at i dag får reiselivsnæringen i området knapt flytt e på halvst ore
st einer på Valdresflye for lage t rase for maskinene som kjører t idligskiløyper. Hva skal en da si om
slippe t il for bygging av enorme veier og oppsett ing av vindmøller?

a

a

Avslut ning

Vi viser t il naturbase.no der inngrepsfr ie nat urområder framkommer i grønt og der det er grå punkt er
som viser forekomst av art er av særlig stor nasj onal forvalt ningsint eresse. I denne dat abasen finner
vi også kart legging og verdsett ing av friluft sområder. St ore områder her har høy verdi for
friluft slivet . Enkelt e kommuner i Valdres har gjennomført denne kart leggingen og verdisett ingen av
friluft sområder, mens andre av de akt uelle kommunene er i oppst art sfasen.
Vi st øtt er overgang t il fornybar energi, men det potensielle milj ømessige ut bytt e av slik
energiproduksjon må ikke bare måles opp mot kost nadene ved bygge ut og produsere slik energi,
men mot det t ot ale t ap, både i økonomisk og ikke-økonomisk forst and. Når det gjelder de t re
analyseområdene i Valdres er vi ikke i tvil om at vi t ot alt sett st år overfor et st ort t ap både i nåt id og
ikke minst i framt id, både for menneskene og for nat uren i seg sjøl, hvis vi åpner opp for
vindkraft ut bygging i de t re områdene som berører Valdres. Det fi nnes bedre alt ernat iver.
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