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NASJONAL RAMME  FOR  VINDKRAFT  PÅ  LAND

Viser til utsendt plan. Bodø og Omegns Turistforening vil etter noen generelle bemerkninger

uttale seg mer spesifikt om området som berører foreningens Virksomhetsområde, «Salten».

Det generelle premissgrunnlaget for vår uttalelse er i tillegg til det rent estetiske, hensynet til

biologisk mangfold, noe som for turistforeningens vedkommende handler om

opplevelsesverdi. Turistforeningens motto er Naturopplevelser for livet. Vi er opptatt av

naturvern og naturmangfold. Friluftsliv handler om fysisk aktivitet, men det handler også om

opplevelse. Opplevelse av en natur som lever, av planter, dyr, fugler eller andre skapninger,

har også stor verdi. Den nylig framlagte rapporten fra Naturpanelet (IPBES) — naturens svar

på FNs klimapanel, konkluderer med at uten tilstrekkelig artsmangfold vil klimabestrebelsene

være forgjeves. De konkluderer også med at artsmangfold er direkte knyttet opp mot tilgjengelig areal

eller leveområder. Endringene i natur og artsmangfold er nå så store at Naturpanelet mener det

kan ende med at FNs bærekraftsmål for blant annet klima og utviklingen for havet, ikke blir

nådd. Naturpanelets plan videre er å framforhandle en global naturavtale i Kina til neste år.

Det er her vindkraftanlegg blir problematisk. Satsing på arealkrevende vindkraft som løsning

på klimaproblemene er langt på vei å velge gårdagens løsning på morgendagens problemer.

Det blir igjen et tiltak der urørt natur og artsmangfold må vike for økonomiske interesser og

kraftproduksjon. Slike utbygginger vil legge bånd på store arealer både til selve møllene og til

tilhørende veiutbygging. Å frakte mellom 50-100 meter lange vindmøllevinger opp i kupert

fjellterreng vil kreve lange og slake svinger. En slik båndlegging av areal vil nødvendigvis

måtte medføre redusert artsmangfold i tillegg til de mer opplagte negative konsekvensene for

friluftslivet.
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Mener man alvor med et «grønt skifte» må man satse på andre og mer miljøvennlige

energiformer. Et alternativ er solenergi. Her ligger forholdene allerede til rette med alle

eksisterende hustak. Det er beregnet at dette alene vil kunne gi samme produksjon av elektrisk

kraft som de foreslåtte vindkraftutbyggingene. Solkraft bør stimuleres ytterligere ved mer

gunstige tilskuddsregler fra ENOVA, bedre innmatingstariffer hos  kraftselskapene  og mer

intelligente nett for mottak av strøm fra tusener av små  kraftprodusenter.  I  tillegg kommer

energisparing, opprusting av eksisterende kraftverk, geoterrni og grunnvarme. I alt vil dette

kunne gi godt over 100 TWh.

I høring 19/511 «nasjonal ramme for vindkraft» er området «Salten» vurdert i forhold til

vindkraftutbygging (kapittel 57.3). Området er ikke pekt ut i denne omgang med henvisning

til reindrift og lite ledig nettkapasitet.

Området som er vurdert innbefatter vestsiden av Saltdalen fra Vik i nord og til Borkåmå i sør,

østsiden av Saltdalen fra Rognan i nord til Solvågtind i sør, samt hele Sulitjelmadalen. Alle

områdene er av betydning for friluftslivet.

Områdene både vest og øst for Saltdalen er frodige områder kjennetegnet ved stort biologisk

mangfold. Det foreslåtte området vest for Saltdalen er i stor grad våtmarksområde og som

sådant av særlig betydning for naturmangfold. I en tid der gjenoppretting og restaurering av

myr også er aktuelt for bl. a. å binde COz, burde vindkraftutbygging i dette området ikke vært

antydet. I områdene øst for dalen og i Sulitjelmaområdet, praktiseres det friluftsliv, og her er

det merkede turløyper.

Alle disse områdene er karstlandskaper. Mange steder der elvene går ned i fjorden er det

marmor og kalkstein. Det er mange underjordiske elver i området. Det er større grotter både

på vestsiden av dalen (Vik-grotta, Russågrotta, Hagen-hølet mv), på østsiden av dalen

(Nesmølnelvgrotta) og på begge sider av Sulisdalen (Okshola-Kristihola, Svarthammerhola).

Okshola-Kristihola er Norges nest lengste grottesystem med ca. 10 kilometer med

grotteganger. Svarthammerhola innbefatter en stor hall som er Skandinavias største naturlige

hulrom.

Grottene blir ikke direkte berørt av vindkraftutbygging, men omfattende veibygging i og

rundt nedslagsfeltet kan med stor sannsynlighet påvirke grottene gjennom endring i

vanntilførsel. Alle de nevnte grottene er aktive elvegrotter.



Av disse grunner bør det ikke åpnes opp for vindkraftutbygging i området «Salten».
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