Innspillsmøte om nasjonal
ramme for vindkraft på land
Arrangør:

OED

Innspill fra:

VON – Vern om Nordhordlandsfjella

Sted:

Scandic Hotel Flesland, Bergen 23.05.19

VON –
Vern om
Nordhordlandsfjella
 Reaksjon på Norsk vind
energi sin fremgangsmåte
overfor grunneiere og
lokalsamfunn
 Reaksjon på NVE sin
innspillsrunde og kart over
egnede områder
 Facebook-gruppe
Dele informasjon og stille
spørsmål
 Levere innspill der det er
mulig.
 Delta på aksjoner

Lokal plan for
Område 18
 Området er etter første
innspillsrunde til NVE redusert til å
omfatte disse kommunene:
Gulen, Høyanger, Masfjorden og
Lindås
 Norsk Vind Energi har likevel ikke
gitt opp sine planer om å bygge
Europas største vindindustrianlegg
i hele det opprinnelige
planområdet.
Legg merke til masten på fjellet
sentralt på bildet
Den er cirka 50 meter høy

Landskap og
inngrep


Fjellplatå
Oppe på fjellet har man vidt utsyn
fra fjell til kyst



Bratte fjell og dype daler



Krevende terreng for vindkraft.
Behov for store skjæringer, fyllinger
og planering av topper på grunn av
veier og oppstillingsplasser



Størrelse på turbinene
Bildet illustrerer turbin på ca 200 m.
Norsk Vind Energi vil bygge 300 stk.

LOKALT VERN
Vernet og verneverdig landskap i området
 Eikefettelvi / Eikefettvassdraget er varig vernet
 Vedtak om samla plan for Hauglandsvassdraget (Masfjorden kommune)
 Fylkesdelplan for små vasskraftverk i Hordaland 2009-2021
I denne planen blir en rekke områder innenfor område 18 klassifisert som
sårbart høyfjell av stor verdi, inngrepsfri natur av stor verdi, eller friluftsområde av
stor verdi.
 Pågående prosess med å bli klassifisert som biosfæreområde på UNESCO sin
liste
 Miljødirektoratet har foreslått området som ny nasjonalpark
 Rikt fugle- og dyreliv (ørn, rype, orrfugl – flere rødlistede arter)

Friluftsliv, folkehelse og trivsel
 Naturen er viktig for lokalbefolkningens helse og trivsel
 Naturen er viktig for unge som vil bosette seg i distriktskommuner
 Støler
 Jakt og fiske
 Gårdsdrift og beite
 Tur og friluftsliv (Allemannsretten)
 Bergen og Hordaland Turlag har hyttenett i området
Naturen er en del av den norske identiteten. Mange opplever stor sorg og
fortvilelse over vindkraftplaner i sine nærområder og i landet ellers. Vi føler oss
maktesløse mot en politikk som spiller på lag med store kapitalkrefter.

NATURVERN
et forsømt tema i klima- og energipolitikken
 Grunnlovens §112 - les den
 Miljødirektoratet foreslår området vårt som ny
nasjonalpark
Dette bør være et kraftig signal om naturverdiene her
 Rapport fra FN sitt naturpanel
Forskerne mener at tapet av naturmangfold er en
like stor trussel mot verden som klimaendringene.
Hovedårsak er nedbygging av natur og arealtap

«Enhver har rett til et miljø som sikrer
helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal
disponeres ut fra en langsiktig og
allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om
naturmiljøets tilstand og om
virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de
kan ivareta den rett de har etter
foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette
tiltak som gjennomfører disse
grunnsetninger»

Nasjonal ramme for vindkraft
 NVE sitt mandat fra regjeringen:
«Erfaringer tilsier at det er behov for i noe sterkere grad å styre hvor det
søkes om konsesjon framover. Regjeringen ønsker å legge til rette for en
langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, slik det er redegjort for i
energimeldingen» (Meld. St. 25 (2015- 2016)
 Dette er en plan som har som mål å legge til rette for en omfattende
utbygging av vindkraft, om enn mer styrt enn tidligere.
 Kommunale og private selskaper, politiske prosesser, økonomiske interesser
Her er en sammenblanding av roller og interesser,
og ikke minst et mandat som bør være gjenstand for en grunnleggende
diskusjon i seg selv
Nødvendig med et kritisk blikk

Hvorfor vindkraft på land er feil
 Økonomi
Hvorfor er landbasert vindkraft billigere enn alternativene?
Verdsetting av natur må inn i regnskapet, skatteregler for vannkraft må
endres, konflikt med andre næringer må telle med.
 Vi trenger vilje til å investere i de beste tiltakene, ikke de billigste.
 Europas grønne batteri Bidraget til å få ned Europas totale utslipp av CO2 er forsvinnende lite.
 Alternativer finnes.
- oppgradere vannkraftverk
- energisparing
- solstrøm
- havvind (her må det gjøres en grundig vurdering av natur og dyreliv)
- redusere forbruk i i-land
- osv.

Våre innspill er:
 Plan for nasjonal ramme må konkludere med at ingen ny vindkraft kan
bygges
 Naturen må verdsettes og vernes
 Folkehelse, trivsel og psykisk helse må veie tungt
 Lokale hensyn må være avgjørende
 Det må tas hensyn til bærekraftig friluftsliv og turisme
 Konsesjoner hvor arbeid ikke er igangsatt må vurderes på nytt, i lys av ny
kunnskap og oversikt.
 Det haster – vindkraftselskapene har det travelt fordi ordningen med
grønne sertifikater utløper i 2021. De vil legge stort press på
beslutningstagere.
 Det ikke akseptabelt å gjennomføre den største industrialiseringen av norsk
natur noensinne på grunn av symbolpolitikk.
 Det finnes alternativer – bruk dem.
 Det er ingen skam å snu.

Kilder:
 Forslag til nasjonal ramme (NVE)
 VON sitt innspill til NVE
 Miljødirektoratet sin plan for supplerende vern
(Masfjorden i kategori nasjonalpark, s 26 og 42)
 Norhordland Biosfæreområde, søknad til UNESCO sitt biosfæreprogram
 Miljøderektoratet sin vurdering av områdene i forbindelse med småkraft
(fra side 37)
 Masfjorden kommune, vedtak om samla plan for Hauglandsvassdraget
(finner ikke link)
 Norges Grunnlov §112
 Lov om friluftslivet (allemannsretten)

