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Luster kommune
6868 Gaupne
Dato, 9.12.2004
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PROSJEKT KALDA-KARI
Vi viser til brev av 1.12.2004 fra Luster kommune med oversendelse av dokumenter i forbindelse
med forslag til reguleringsplan for prosjekt Kalda-Kari. Vi viser også til vårt brev av 26.8.2004 til
kommunen angående reguleringsplan for dette prosjektet.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen vel ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge.
Som kjent har FRIFO i brev av 17.3.2004 klaget på Luftfartstilsynets konsesjon datert 24.2.2004.
FRIFO har også sammen med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) sendt brev av 25.8.2004
til samferdselsminister Torild Skogsholm der vi kommenterer Luftfartstilsynets klagebehandling, og
samtidig ba om et møte med statsråden om saken.
Det er derfor kjent for Luster kommune at FRIFO mener dette er en meget viktig prinsipiell sak
som ved en realisering vil flytte grenser innenfor norsk naturforvaltning i en ikke-bærekraftig
retning.
Reguleringsplan
Reguleringsplanen skal legge til rette for at prosjekt Kalda-Kari skal kunne gjennomføres.
Landingsplassen for helikopter og bygging av servisebygg (delområde II) er plassert 10 meter
utenfor grensa til Jostedalsbreen nasjonalpark. Luftfartstilsynets konsesjon for bruk av denne
landingsplassen gjelder for inntil 4000 turer tur/retur (8000 flybevegelser). Dette gir altså
muligheter for 180 turer tur/retur (360 flybevegelser) i uka, noe som i gjennomsnitt vil kunne
medføre over 25 turer tur/retur (over 50 flybevegelser) hver dag i over fem måneder.
FRIFO har forståelse for behovet for næringsutvikling i distriktene, blant annet i et lokalsamfunn
som Veitastrond. Vi er også positive til at verneområder brukes i næringssammenheng, men da må
det skje på en måte som er forenlig med verneformålet og som ikke ødelegger det som er grunnlaget
for næringsutviklingen.
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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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FRIFO har ved gjennomgangen av reguleringsplanen ikke funnet noe som endrer vårt syn i denne
saken. Vi mener at bygging av et turistanlegg av denne type og omfang i et urørt og veiløst område
10 meter utenfor grensa til en nasjonalpark er så konfliktfylt at kommunen i utgangspunktet burde
avvist saken. Når så ikke er tilfelle mener FRIFO saken er av en så alvorlig karakter at saken bør
behandles av departementet.
Luster kommunes egne miljømål
Luster kommune var sammen med fire andre kommuner i finalen om å bli kåret til Årets
fjellkommune i forbindelse med Fjellenes år i 2002. Kriteriene for å bli med i denne finalen var at
kommunen hadde et sterkt fokus på bærekraftig forvaltning av fjellområdene og det enkle og
naturvennlig friluftslivet.
I kommuneplanen for Luster kommune - Mål og retningslinjer 1998-2007 har kommunen satt seg
følgende overordna målet for miljøvern/naturforvaltning: ”Vern om naturen, viktige kulturminne og
kulturlandskap skal liggja til grunn for alt planarbeid og forvaltning.”
På spørreskjemaet som ble sendt inn i forbindelse med kåringen av Årets fjellkommune krysset
kommunen blant annet av for at de i stor grad fokuserer på bærekraftig forvaltning av
fjellområdene. Videre krysset kommunen av for at de i stor grad fokuserer på bærekraftig
ressursutnytting av fjellområdene i forhold til reiseliv/turisme og uberørt natur.
I Luster kommunes egen vurdering av kriteriene for å bli Årets fjellkommune står det blant annet:
”Utnyttinga av fjellområda i Luster er i dag bærekraftig.” og ”Reiselivet i Luster har og ei
bærekraftig tilnærming til fjellområda. Turistane sin bruk av fjella er den klassiske turen, i hovedsak
på eiga hand, men og med guide i meir utigjengelege område.”
Konklusjon
FRIFO mener at formålet med denne reguleringsplanen er så konfliktfylt at kommunen i
utgangspunktet burde avvist saken. Når så ikke er tilfelle bør saken behandles av departementet.
Som en av fem finalister i kåringen av Årets fjellkommune i 2002 er FRIFO skuffet over Luster
kommunes holding i denne saken. FRIFO mener Kalda-Kari-prosjektet ikke er i tråd med Luster
kommunes egen målsetning for vern om naturen og bærekraftig forvaltning, og påstanden om at
reiselivet i Luster har ei bærekraftig tilnærming til fjellområder.
FRIFO mener Luster kommune burde stå for sine målsettinger og ikke bidra til å flytte grenser for
norsk naturforvaltning i en ikke-bærekraftig retning. FRIFO fraråder derfor Luster kommune på det
sterkeste til å vedta denne planen.
Vi ber om å bli underrettet når endelig vedtak fra kommunen foreligger!
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Friluftslivets fellesorganisasjon
Harald Tronvik
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