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MELDING OM FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNINGSPROGRAM FOR 

GODFARFOSS KRAFTVERK I BUSKERUD - HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 11. mars 2009 angående forslag til konsekvensutredningsprogram for 

Godfarfoss kraftverk i Nore og Uvdal og Hol kommuner i Buskerud fylke 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 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. 

 

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. 

 

Godfarfoss og områdene rundt har utvilsomt store landskapskvaliteter og stor verdi for friluftslivet. 

FRIFO er derfor sterkt kritisk til en utbygging av Godfarfoss. 

 

Når det gjelder konsekvensutredningen forutsetter vi at konsekvensene for alle sider av friluftslivet 

(både ved og i vassdraget) blir utredet på en grundig måte, både dagens bruk og det potensial dette 

har i framtida.  
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Det er selvsagt også en forutsetning at alle konsekvenser for naturmiljøet blir grundig utredet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

      
Lasse Heimdal      Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær      fagkonsulent 


