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KONSESJON ROAN VINDKRAFTVERK
UTTALELSE TIL REINDRIFTENS KLAGE

Det vises til klage fra Fosen reinbeitedistrikt, datert 30.mars 2012 og kunngjøring fra
OED med forespørsel om endring av konsesjonsområdet og med frist til 10 mai med
merknader.

Undertegnede bistår Roan Grunneierlag.
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Roan Grunneierlag er stiftet av grunneiere som er berørt av Roan Vindpark og har som
formål å ivareta grunneierens interesser i forbindelse med etablering av
Vindparkanlegget. Samtlige grunneiere med eiendom i konsesjonsområdet er inkludert i
grunneierlaget. Til sammen omfatter grunneierlaget ca 40 grunneiere.

Grunneierlaget vil først gi sin støtte til konsesjonsvedtaket og mener at
konsesjonsområdet som konsesjonen omfatter er en fornuftig avgrensning. Det har vært
en lang prosess i forkant, både gjennom konsekvensutredningen og konsesjonssøknaden,
og hvor de aller fleste interesser har fått fremmet sitt syn, herunder grunneierne. Det
området som ligger til grunn for konsesjonen er således et området hvor grunneierne har
gitt sin aksept og støtte.

En annen viktig grunn til at grunneierne mener at det ikke er behov for å redusere
området på Haraheia er nettopp reindriftens interesser og beitebehov. For det første ligger
vindparken helt i utkanten av det ordinære reinbeiteområdet. Hovedtyngden av vinterbeite
foregår lengre øst og sydover og da spesielt mot Momyrområdet. Det er svært lite
beitebruk på Haraheia. Før planleggingen av vindparken var det tilnærmet ingen
beitebruk i området. Etter planleggingen av vindparken har reindriften forsøkt en noe mer
aktiv beitebruk, men grunneierne kan ikke se at intensiteten i beitebruken fra reindriften
har medført noe vesentlig flere rein på Haraheia.
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Beitekvaliteten på selve Haraheia er helt minimal, da nesten hele Haraheia kun består av
stein og fjell, og intet beitemark, og heller ikke noe spesielt med lav-forekomster.

Når grunneierne har observert en økning av rein og en mer intensiv beitebruk av
reindriften etter at planlegging av vindparken ble påbegynt, så er hovedtyngden av antall
rein sett ved Krokvassheia og området rundt dette. Her ligger beitelandet noe lavere enn
Haraheia, og med en helt annen type vegetasjon ( myr, lav, etc). Dette er dog området
som ligger relativt langt fra selve vindparken, og disse beiteområder vil ikke bli berørt av
en utbygging.

Grunneiere som kjenner området godt, kan bekrefte at Haraheia ikke benyttes til noe
særskilt beiteland for reindriften, hverken før eller etter påbegynt planlegging av
vindparken, og grunneierlaget mener derfor at innholdet i klagen fra reindriften om at
Haraheia skal være et viktig kjerneområdet, er betydelig overdrevet og at dette ikke
stemmer med den faktiske virkelighet gjennom de siste 30 —40 år.

Med den svært begrensede beiteressurs som foreligger på Haraheia kan grunneierne ikke
se at en utbygging av vindkraftanlegg i samsvar med konsesjonen vil være til noe ulempe
for reindriftsnæringen.

Grunneierne anmoder derfor om at OED fastholder NVE's konsesjonsvedtak.
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