Friluftslivets fellesorganisasjon
Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no, www.frifo.no
Org. nr.: 971 262 834, Kontonr: 7154.05.51671
__________________________________________________________________________________________________________

Åmot kommune
2450 Rena
Dato, 5.5.2004
REGULERINGSPLAN RENAELVA/LØPSJØEN I ÅMOT KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 23.3.2004 angående reguleringsplan for Renaelva/Løpsjøen i Åmot
kommune.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
Saken
Planområdet for reguleringsplanen for Renaelva/Løpsjøen strekker seg fra Løpsjødammen i Syd til
Rødsbrua i nord. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for Forsvarets Broskole og
forsvarets behov for treningsfelt for ”oversetting over vassdrag” (OVAS) i forbindelse med
Regionfelt Østlandet. Reguleringsplanen tar for seg Forsvarets behov og bruk av vassdraget med
tilhørende vernesoner i flerbrukssammenheng.
Det er lagt fram to alternative reguleringsplanforslag for lokalisering av OVAS-område.
Behov for vern
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
annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det
helseforebyggende arbeidet i Norge.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, KFUK-KFUM-Speiderne,
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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Regionfelt Østlandet og tidligere forutsetninger
FRIFO kom i 1998 med en uttalelse som sa nei til etablering av Regionfelt Østlandet. FRIFO sluttet
seg også til Samarbeidsforum mot Regionfelt Østlandet. Utviklingen etter 1998 har vist at dette på
alle måter var et riktig standpunkt.
Ut fra de forutsetningene som ble lagt til grunn for Stortingets vedtak fra 1999 om opprettelse av
Regionfelt Østlandet har det skjedd en rekke alvorlige endringer. Forsvarets behov for OVAS og
reguleringsplanen for Renaelva/Løpsjøen er et godt eksempel på at nye forutsetninger stadig dukker
opp.
Det at nye og ukjente momenter og forutsetninger stadig dukker opp er en meget uheldig måte å
drive planlegging på. Det bryter med forutsetningene i plan- og bygningsloven om helhetlig
planlegging. I tillegg er det svært lite demokratisk og gjør medvirkning fra blant annet natur- og
friluftslivsorganisasjoner til et spill for galleriet.
Renaelva og friluftslivet
Av de store elvene på Østlandet er Renaelva spesiell på grunn av sitt villmarkspreg. Elva er også ei
unik fiskeelv. Dette gjør at Renaelva har meget stor verdi for friluftslivet og det er viktig at denne
bevares.
Reguleringsplanen
I prinsippet er FRIFO mot hele reguleringsplanen da vi mener den er i strid med tidligere
forutsetninger ved etablering av Regionfelt Østlandet. Vi mener derfor kommunen i utgangspunktet
ikke bør vedta denne planen.
FRIFO mener at begge de framlagte alternativene i forslag til reguleringsplan er meget uheldig for
friluftslivsinteressene langs Renaelva. Men forutsatt at vi nå kjenner alle forutsetningene, mener
FRIFO at det vil være minst ødeleggende for friluftslivsinteressene å trekke de nye naturinngrepene
lengst mulig sør i planområdet. Dette mener vi vil gjøre minst skade i forhold til fiskeinteressene i
elva og villmarkspreget langs elva.

Vennlig hilsen
Friluftslivets fellesorganisasjon

Harald Tronvik
generalsekretær

Hans Erik Lerkelund
fagkonsulent

