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SUPPLERING AV VERNEPLAN FOR VASSDRAG – BEGRENSET HØRING 

 

Vi viser til at innstillingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) angående supplering av 

Verneplan for vassdrag er sendt på begrenset høring fra Olje- og energidepartementet (OED) med 

frist 6. mai.  

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) som representerer de tolv største 

friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap har ikke fått 

innstillingen fra NVE på høring. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta allemannsretten og 

det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge, og vi mener derfor denne 

saken er så viktig at vi ønsker å uttale oss i saken. 

 

Innstillingen fra NVE 

FRIFO konstaterer at NVE i sin innstilling til OED foreslår en betydelig reduksjon i forslag til vern 

i forhold det opprinnelige forslaget som ble sendt på høring fra NVE i 6. september 2002. 

 

Ut fra natur- og friluftslivsinteresser finner FRIFO dette lite tilfredstillende. FRIFO mente i sin 

høringsuttalelse i brev av 15.11.2002 til NVE at forslaget til supplering av verneplanen ikke gikk 

langt nok for ivareta nasjonale natur- og friluftslivsinteresser som finnes langs ikke vernede 

vassdrag. Det er derfor skuffende at NVE i sin innstilling har redusert antall vassdrag de foreslår 

vernet. 

 

Behov for vern 

For friluftslivet står tilgjengeligheten til naturområder og naturopplevelser sentralt. Blant annet har 

uberørte naturområder stor betydning for naturopplevelsen. FRIFO vil derfor også ovenfor OED 

understreke følgende: 

 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 

og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 

vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant 
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annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

Inngrep i forbindelse med vassdragsuttbygging, kraftlinjer og andre tiltak i vassdrag er ansvarlig for 

over halvparten av bortfallet av villmarksprega områder (områder > 5 km fra inngrep) i perioden 

1988-98. I tillegg står de samme inngrepene for en betydelig andel av bortfallet av inngrepsfrie 

områder generelt i samme periode. Det kan derfor ikke være noen tvil om behovet for vern mot 

slike inngrep hvis vi ønsker å ta vare på nasjonale natur- og friluftslivsinteresser. 

 

Konklusjon 

FRIFO hadde håpet at en denne gangen hadde benyttet anledningen til å verne de gjenværende 

vassdragene med store natur- og friluftslivsinteresser som ikke er vernet. FRIFO håper derfor at 

OED vil ta hensyn til disse viktige samfunnsinteressene og justere verneomfanget i tråd med disse. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 

 

Inger-Lise Skarstein (sign.)       Harald Tronvik 

styreleder         generalsekretær 

 

 

 


