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Høringssvar Roan vindkraft 

Viser til høring i forbindelse med klagebehandlingen av Roan vindkraftverk med bakgrunn i klage fra 

Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord.  

Vern Fosenhalvøya har gjennom tidligere høringssvar og klage på vedtak for utbygging av 

vindkraftverk på Fosenhalvøya påpekt viktigheten av å vektlegge de sørsamiske interessene i 

forbindelse med planer om utbygging av vindkraftverk på Fosenhalvøya. Vindkraftutbygging på 

Fosenhalvøya kan ikke gjennomføres i det omfang som planlegges uten at reindriftsinteresser og 

sørsamisk befolkning blir sterkt skadelidende. Urfolksrettigheter og ILO-konvensjonen skal ivareta de 

samiske interessene. Vern Fosenhalvøya ser det som uaktuelt å bygge ut vindkraft som kommer i 

konflikt med sørsamenes videreføring av reindrift på Fosenhalvøya. Vindkraftplanene skaper 

problemer for begge driftsgruppene, nord og sør, i Fosen reinsdistrikt, og begge driftsgruppene må 

hensyntas i behandlingen. 

Vi ser det som uaktuelt å ta inn igjen turbiner som gjennom tidligere saksbehandling er tatt ut av 

prosjektene på bakgrunn av høyt konfliktnivå. Vi ser det heller ikke som aktuelt å flytte områdene, 

eller tilføre nye turbiner i ytre områder mot befolkningsområdene på Roan. Dette vil få sterkt 

negative følger for befolkning som bor, ferierer og oppholder seg på Roan eller ferdes langs kysten, 

da vindkraftverkene vil komme nærmere på kystlinjen og bosetningen. Roan har også sterk negativ 

påvirkning av andre vindkraftprosjekter i nærheten, Bessaker vindkraft med 25 turbiner i tett nærhet 

(med konsesjon for utvidelse på fem nye turbiner), planlagt Harbak vindkraftverk og Kvendalsfjellet 

vindkraft rett sør for Roan. Tettheten av vindkraftverk blir meget stor innenfor et lite geografisk 

område om planene gjennomføres. Vi ser det som en selvfølge at det lages nye visualiseringer, hvor 

ny teknologi benyttes, slik at skyggekast og synligheten visualiseres i 3D for alle prosjektene, og at 

disse blir gjort tilgjengelig for befolkning og hytteeiere i området, før det er aktuelt å gå videre med 

evt. planer om endringer i prosjektene. Det er her viktig å tenke helhet og sumvirkninger av flere 



prosjekter i et lite geografisk område. Innbyggere, hytteeiere og andre interessenter må få mulighet 

til å gi innspill på evt. endringer i prosjektene. 

Ivaretakelse av samiske interesser må ikke føre til ytterligere heving av konfliktsnivå for boende, 

hytteeiere eller innen andre forvaltningsområder, naturmangfold eller andre næringer, som 

reiselivsinteresser.  

Vern Fosenhalvøya ser konfliktsnivået på Fosen til å være for høyt for utbygging av mer vindkraft på 

Fosenhalvøya, noe vi har påpekt i våre klager på gitte vedtak. Det vises til et høyt konfliktnivå på alle 

områder, blant annet naturverdier, reindrift og negative virkninger for befolkning som bor og ferierer 

på Fosenhalvøya. Det er ikke samfunnsnyttig eller samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge ut vindkraft 

på Fosenhalvøya. Minner om vår underskriftsaksjon som har samlet over 2150 underskrifter mot 

utbygging av mer vindkraft på Fosenhalvøya.  

Vi mener at planene ikke skal gis rettskraftig gyldighet, og at konsesjonene gitt av NVE på 

Fosenhalvøya trekkes tilbake. 

Saksbehandlingen viser at konfliktsnivået er for høyt for utbygging av Roan vindkraftverk. 
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