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Høringsuttalelse - NVEs forslag til en nasjonal ramme for 
vindkraft på land  
 

Hvem er vi? 
Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for 
fjellsportinteresserte. DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland 
turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer 
sommer- og vinterturer med turledere, basecamper (arrangement med aktivitetstilbud) og 
samlinger (arrangement uten aktivitetstilbud, men med koordinator). I tillegg tar vi initiativ til 
klatring, lokale turer, foredrag og sosiale samlinger i bynære strøk i hverdagen. Fordi mange av 
turene våre krever erfaring og kunnskap, tilbyr vi kurs innen klatring, bre og skred, både på 
nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved siden av basecampene vi arrangerer, er kursene våre en 
viktig rekrutteringsarena og inngangsport for å bli med på turer og samlinger med oss. Vi jobber 
derfor aktivt for å tilrettelegge både for nye og erfarne gjennom støtte til lavterskel – og/eller 
kompetansehevende arrangement. DNT fjellsport Bergen legger til rette for et lærerikt miljø med 
mye kunnskap, turerfaring, turidéer, og pågangsmot, hovedsakelig basert på dugnad. 
 

Hva gjør vi? 
DNT fjellsport Bergen hadde i 2018 561 deltakere på 20 turer, 11 samlinger, 2 basecamper og 
24 kurs. De største arrangementene var vinter Basecamp Voss og sommer Basecamp 
Uskedalen. Deltakerne på BC Voss fikk delta på lett, middels og krevende toppturer ledet av 
frivillige turledere fra DNT fjellsport Bergen. Deltakerne på Basecamp Uskedalen, fikk mulighet 
til å delta på føringsturer innen bre og klatring, delta på tur med turleder og til å planlegge egne 
tur- og klatreaktiviteter. I sommerhalvåret 2018 ble ukentlig klatring arrangert 16 ganger med 
deltakertall på 81 og gjennom hele året ble 41 Hverdagsturer gjennomført med 356 deltakere.   
 

Hvorfor gjør vi dette? 
DNT fjellsport Bergen brenner for å tilby et allsidig friluftsliv blant fjell, bre og tinder. Vi legger 
vekt på å gi medlemmer og andre interesserte turfølge, kunnskap og erfaring. Med slik fjell- og 
naturerfaring blir man i stand til å ferdes ute på naturens egne vilkår. Fjellsportaktivitetene skal 
fremme et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv. Vi brenner for å tilby aktivitet basert på 
frivillighet og fellesskap, med ulike krav til ferdighet og mestring, med innsikt i og ansvar for 
egen sikkerhet og kunnskap om fjellet. Blant fjell, bre og tinder finner vi de utfordringene, 
spenningen, mestringen og sjeleroen vi søker - store kontraster til hverdagens støy og jag.  
 

  



 
 

Hva står nå på spill? 
DNT fjellsport Bergen er bekymret for den urørte naturen hvor vi ferdes. Områdene som er 
utpekt i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land samt nesten utpekt rammer våre 
hovedrekrutteringsarenaer: BC Uskedalen og BC Voss. Våre kurs innen både skred og klatring 
for nybegynnere, viderekomne og instruktører, samlinger og turer står i fare for å bli rammet av 
vindkraftutbygging.  
 
Konsekvenser av utbygging er store for oss og vil bety at vi må reise til fjellområdet lengre 
vekke fra Bergen for å kunne tilby det programmet vi ønsker. Med fare for iskast fra vindturbiner 
på vinterstid vil vi ikke kunne dra på våre toppturfjell med deltakere. Klatreområdet i Uskedalen 
er uerstattelig for oss. Vi frykter at bråk fra vindturbiner vil hindre viktig kommunikasjon i veggen. 
De store opplevelsene som klatrer av å toppe ut til stillhet og naturen etter timesvis med klatring 
vil bli kraftig forringet. På returen fra fjelltoppene vil vi se den grønne dalen under oss eller lyset 
fra stjernehimmelen, ikke industriområder og blinkende lys. 
 

Hva ønsker vi? 
DNT fjellsport Bergen ber om at fjellområdene rundt Uskedalen i Kvinnherad kommune og 
fjellområdene mellom Voss og Hardangerfjorden tas ut fra oversikten over områder som er 
egnet for vindkraftindustri av hensyn til det aktive friluftslivet som utøves i disse områdene. 
 
 
På vegne av  
 
DNT fjellsport Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cathrine Horn        Berit Reppen Lorentzen 
Styreleder        Styremedlem 
  



 
 

Faktagrunnlag for høringssvar til NVE - del I 
 

Berørte områder for DNT 
fjellsport Bergen  

Beskrivelse av 
område Sted 

Eksempel 
på tur 

Typisk antall 
deltakere 

Fjellene mellom Voss og 
Hardangerfjorden  Nesten utpekt område   

Toppturområde 
Kortreist friluftsliv for 
DNT fjellsport Bergen 

Eggjane, Hermannsnuten, 
Gråsidetoppen, 
Karaldenuten Trykk her 45 

Toppturområde 
Kortreist friluftsliv for 
DNT fjellsport Bergen Sveindalsnuten Trykk her 12 

Toppturområde 
Kortreist friluftsliv for 
DNT fjellsport Bergen Gråeggi (fantastisk utsikt) Trykk her 6 

Toppturområde 
Kortreist friluftsliv for 
DNT fjellsport Bergen Skjermhorgi Trykk her 12 

Sunnhordland og  
Haugalandet  Utpekt område   

Toppturområde 

Uskedalen og 
Rosendal brukes som 
utgangspunkt for 
utdanning av 
skredkurs, utdanning 
av instruktører, og et 
meget populært 
toppturområde for 
regionen 

Uskedalen (NF 
VIDEREGÅENDE 
SKREDKURS) Trykk her 12 

Rosendal (toppturhelg) Trykk her 12 

Klatreområde 

Populært klatreområde 
som DNT fjellsport 
Bergen bruker årlig til 
klatrekurs, 
basecamper, 
samlinger og til 
utdanning av 
instruktører.  

Uskedalen og Eikedalen 
UTM 32V/WGS84: 
6641541, 328424 og 
6644709, 323032. Trykk her  

Uskedalen (Klatre- og 
fjellsportsamling) Trykk her 12 

Uskedalen (NF 
veilederkurs klatring) Trykk her 6 

Basecamp Uskedalen Trykk her 35 

Uskedalen og Eikedalen, 
klatrekurs Trykk her 6 

https://www.dnt.no/aktiviteter/101968/860816/
https://www.dnt.no/aktiviteter/101968/860816/
https://www.dnt.no/aktiviteter/102642/861533/
https://www.dnt.no/aktiviteter/102642/861533/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103625/862611/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103625/862611/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103624/862610/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103624/862610/
https://bergen.dntfjellsport.no/aktiviteter/103211/862160/
https://bergen.dntfjellsport.no/aktiviteter/103211/862160/
https://www.dnt.no/aktiviteter/82260/837655/
https://www.dnt.no/aktiviteter/82260/837655/
https://www.bergen-klatreklubb.no/forere/uskedalen/uskedalen.php
https://www.bergen-klatreklubb.no/forere/uskedalen/uskedalen.php
https://www.dnt.no/aktiviteter/102697/861599/
https://www.dnt.no/aktiviteter/102697/861599/
https://www.dnt.no/aktiviteter/109004/869196/
https://www.dnt.no/aktiviteter/109004/869196/
https://www.dnt.no/aktiviteter/102449/861333/
https://www.dnt.no/aktiviteter/102449/861333/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103003/861961/
https://www.dnt.no/aktiviteter/103003/861961/


 
 

 

Faktagrunnlag for høringssvar til NVE - del II 
 
I perioden 2010-2019 har områdene Voss og Uskedalen vært viktige for våre kurs og samlinger. 
Hvert år har 15-30% av våre turer har gått til disse områdene; gjennomsnittlig 20%. Turer til 
disse områdene er populære, og de har stått for 11-42% av deltakerne på våre turer; 
gjennomsnittlig 27%. Andelen nye deltakere er enda høyere; 29% av nye deltakere på våre 
turer kommer til disse områdene. Det at disse områdene er attraktive for de som ikke har 
tidligere erfaring med fjellsport, gjør dem ekstra velegnet til å rekruttere nye mennesker til 
friluftsliv generelt og fjellsport spesielt.  
 
I tillegg brukes områdene årlig til kurs i klatring, bre og skred.  

 
 
 
 
  



 
 

Faktagrunnlag Uskedalen 
● Uskedalen er den alpine hjemmebanen til DNT fjellsport Bergen 
● Over en tiårsperiode (2010-2019) har vi arrangert 26 turer med totalt 428 deltakere.  
● Våre arrangement i og rundt Uskedalen tiltrekker seg mange nye mennesker som 

kommer inn i fjellsportmiljøet 
○ 39% av deltakerne er nye deltakere 
○ 57% kom tilbake på andre turer senere 

● 22% av deltakerne har reist fra andre steder av landet for å komme på tur med oss 

  



 
 

Faktagrunnlag Voss 
● Voss er det nærmeste området for variert vinteraktivitet for DNT fjellsport Bergen. 
● Over en tiårsperiode (2010-2019) har vi arrangert 26 turer med totalt 272 deltakere.  
● Våre arrangement i og rundt Voss tiltrekker seg mange nye mennesker som kommer inn 

i fjellsportmiljøet: 
○ 30% av deltakerne er nye på våre turer 
○ 65% kom tilbake på andre turer senere 

● 15% av deltakerne har reist fra andre steder av landet for å komme på tur med oss 

 
 
 


