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KONSESJON ROAN VINDKRAFTVERK MED TILHØRENDE INFRASTRUKTUR, 
HERUNDER 132KW KRAFTLEDNING 
KLAGE FRA NORDGRUPPA I FOSEN REINBEITEDISTRIKT 

Jeg viser til klage datert 06.10.2010, møte i Åfjord i høst og møte i OED 01.03.12. 
Distriktets representanter har også hatt møte med Sarepta 27.02.12. 

På vegne av Distriktet vises det til klagen, og det som der fremføres om områdets viktighet 
for utøvelsen av reindrift. Reindriftens ekstinktive bruk forutsetter tilgang på tilstrekkelige 
områder under skiftende klima- og værforhold, slik at det er tilstrekkelig fleksibilitet for å 
kunne utøve reindrift under ulike forhold og opprettholde et driftsmønster som gir muligheter 
for bærekraftig næring i området. 

Samtidig viser Distriktet til siste avsnitt på side 1 i klagen av 06.10.10, der Distriktets 
realisme i forhold til den aktuelle situasjon fremgår. Distriktet er klar over Stortingets 
beslutning om at utbygging av 13— 14 TWh skal være på nettet rundt 2020. Denne 
beslutningen legger forutsetninger og føringer for departementets klagebehandling, og setter 
Fosen reinbeitedistrikt, Nordgruppa, i en situasjon der presset om inngrep fra storsamfunnet 
blir vanskelig å stå imot. 

I denne situasjon har Distriktet gått igjennom saken pånytt, og ønsker å formidle følgende 
synspunkter til departementet: 

1. 

Distriktets prinsipale syn er at man ikke ønsker noen ytterligere utbygging i Distriktets 
beiteområde — som utgjør ressursgrunnlaget for Distriktets virksomhet. 
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2.  
Roan vindkraftanlegg består av to områder, ett på Roan og ett på Haraheia. Haraheia er å 
betrakte som et viktig kjerneområde, og utbygging her vil ha store negative konsekvenser for 
fortsatt utøvelse av reindrift i området. Det vises her til de sakkyndige rapporter, både 
konsekvensutredninger av mars 2008 og av august 2009. Distriktet påpeker at 
konklusjonene i rapporten fra august 2009 side 23 og 26, og de vurderinger som ligger til 
grunn for disse, er uvanlig klare. Vindkraftutbyggingen vil få betydelig negativ påvirkning for 
den aktuelle reindrift. For Nordgruppa er Haraheia-området en viktig forutsetning for fortsatt 
drift og opprettholdelse av næringen på stedet. 

3.  
Området på Roan vest for Einarsdalen og Hanafjellet er også viktig for reindritsutøvelsen, 
men Distriktet erkjenner at dette ikke er av så sentral betydning som beiteområdet øst for 
Einarsdalen på Haraheia. Under forutsetning av at Haraheia ikke bygges ut med noen 
vindmøller, kan Distriktet akseptere utbygging av vindkraft på Roan-området, dersom dette 
kombineres med tiltak. 

Tiltaket som i så fall er påkrevd er sperregjerde på Haraheia, i området mellom Stortøssen 
og Kvikvika, som hindrer rein i å trekke ut på området vest for Roan vindpark. Dersom rein 
fritt kan trekke vest for vindparken, er det nærmest umulig med Distriktets fåtallige personer 
og begrensede ressurser å få rein tilbake når man skal flytte til barmarksbeitene. Store 
problemer oppstår i forhold til landbruket når rein kan trekke inn på den første groen på 
innmarka, og slike konflikter vil ikke distriktet akseptere å bli påført. 

Hvilket omfang et slikt sperregjerde må ha, hvor det må plasseres og beskaffenhet for øvrig 
må vurderes av en person med sakkunnskap i samråd med Distriktet. I området er det 
naturlige grenser som kan utnyttes i samvirke med oppsetting av gjerde. Kostnadene ved å 
anlegge og vedlikeholde gjerdet må dekkes av tiltakshaver. 

4.  
Fosen reinbeitedistrikt, Nordgruppa, viser videre til at et betydelig større område er 
konsesjonsbehandlet av NVE på området Roan og videre vestover. Dersom Roan (uten 
Haraheia) skal utbygges, oppfordrer Distriktet departementet til å se nærmere på en 
utvidelse av Roan, i det omfang dette arealet er konsesjonsbehandlet av NVE. Vanligvis er 
det sterkt ønskelig å samle slike inngrep og «bruke opp” områder når det først gjøres 
inngrep. 

Det er ikke av hensyn til reindriften utbyggingen lengst vest på Roan ble krympet av NVE. 
Distriktet gjør gjeldende at andre interesser enn reindriften her er tillagt for stor vekt av NVE. 
Forutsetningen for slik krymping av vestlig utbygging påfører reindriften betydelig økt 
belastning ved at presset mot Haraheia øker. Klageren er uenig i NVEs vektlegging av 
andre interesser på reindriftens bekostning, og oppfordrer klageinstansen til å overprøve 
NVEs avveiing av de berørte interessene i området. 

Distriktet er kjent med at 132 kW kraftledningen må bygges gjennom området på Haraheia 
for å utløse Roan-området. Denne fremføringen av kraftledningen aksepteres, under 
forutsetning av at det ikke bygges vindmøller på kjerneområdet Haraheia. Distriktet legger til 
grunn at selve utbyggingen av nevnte kraftledning må skje i samråd med Distriktet, og at 
anleggsarbeidene tilpasses Distriktets bruk av området. Dette antas å være greit å løse, 
ettersom utbyggingen av kraftledninger foretrekkes gjennomført i sommerhalvåret når 
Distriktets rein er på sommerbeite. 
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5.  
Utbyggingsplanen som er konsedert av NVE på Haraheia har i NVEs vedtak en vestlig del 
mot Hanafjellet, som består av 12 vindmøller, jfr vedlagte kartutsnitt med teksten 
«Utbyggingsplan konsesjonsgitt 4. og 7. juni 2010». På vedlagte kart er dette området 
skravert med rosa markeringstusj. 

Under forutsetning av nødvendige tiltak i form av stengsler for rein øst for området med de 
12 mastene, indikerer Distriktet at dette området ikke er fullt så viktig som øvrige deler av 
Haraheia. Eventuelle inngrep her forutsetter kombinasjon med omfattende tiltak i form av 
gjerdebygging og særlig stengsler mot adkomstveien fra Einarsdalen opp i dette området. 
Distriktet legger likevel til grunn at heller ikke dette området er nødvendig å bygge ut med 
vindmøller hensett til det som er gjort gjeldende ovenfor og fremgår av de sakkyndige 
rapporter. 

6.  
Distriktet viser til at det kun er fire driftsenheter i Nordgruppen i Distriktet, fåtall med 
personer og manglende ressurser i reinbeitedistriktet, sammenlignet med omfanget av 
ressurser både med hensyn til personell, sakkyndighet, kompetanse og økonomi som 
utbyggingsselskapene mønstrer i forbindelse med slike inngrep. Distriktet påpeker 
skjevheten, og forutsetter at alle Distriktets tapte interesser erstattes fullt ut gjennom avtale 
eller skjønn. 

Videre forutsetter Distriktet at egne kostnader for Distriktets medlemmer for oppfølging av 
saken om inngrep i Distriktets ressursgrunnlag og kostnadene til sakkyndig bistand dekkes 
fullt ut av tiltakshaver — i tillegg til det økonomiske tap inngrepene medfører. Dette gjelder 
både i planleggings-, anleggs- og driftsfasen. Det vises her til at de samme tiltakshavere for 
noen år siden bygget en lang 66 kW kraftledning gjennom store deler av Distriktet, og holdt 
befaring med Distriktet, men har ennå ikke kommet tilbake til erstatningsproblematikken. 
Det er tiltakshavers plikt å rydde opp i slike forhold fortløpende. 

Man har dessverre dårlig erfaring med tiltakshavernes oppfølging av for disse forhold, som 
departementet forutsetter løst som en selvfølge. Disse forhold setter distriktene i området i 
en unødig presset situasjon. 

Under henvisning til ovenstående forsøk på å komme utbyggingsinteressene i møte, håper 
Distriktet at klageinstansen legger vekt på reindriftens synspunkter og de sakkyndige 
vurderinger og sikrer mulighetene for fortsatt reindriftsutøvelse i området. Reindriften er i en 
unik posisjon, idet Statens som konsesjonsmyndighet er forpliktet til å sørge for at 
reindriftsnæringen fortsatt skal kunne utøves i de aktuelle områdene. Alle andre næringer 
og interesser kan kjøpes ut mot full erstatning etter prinsippene og regelverket utviklet under 
grunnlovens § 105, i motsetning til reindriften som har den særlige beskyttede posisjon at 
Staten skal legge til rette for fortsatt opprettholdelse av næringen. 

Med vennlig hilsen 
DAA dvokatfirma DA 

r 	.  1 
Thomas jermann 
hjermann@dalan.no   

Kopi: Fosen reinbeitedistrikt, Nordgruppa, v/Terje Haugen 
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