
 

Nasjonal ramme  for vindkraft på land  —  høringsuttalelse fra Tverrpolitisk liste

i Porsanger (TLP)

Tverrpolitisk liste i Porsanger viser til mottatt høringsbrev fra NVE hvor det står følgende:  «NVE  har

etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 temarapporter». TLP

har vurdert  6  av de 21 temarapportene som meget aktuell for Porsanger kommune sitt høringssvar:

Temarapportene Fugl, lokal og regional næringsutvikling — med fokus på konsekvenserfor

hytteutbygging samt jakt og fiske som næring, reiseliv, reindrift og annen samisk utmarksbruk,

iskast, friluftsliv.

NVE ønsker et høringssvar som viser hvordan man vurderer de ulike temarapportene i forhold til den

konkrete situasjonen i kommuner— i forhold til vedtatte reiselivsplaner, areal- og miljøplaner, planer

for friluftsliv og folkehelse m.m. Videre fra samme brev:  «NVE  har lagt vekt på å unngå konflikter

med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy,

fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.»

Når det gjelder antall arbeidsplasser som vindindustrien påstår vil komme, vil TLP spesielt trekke

fram NHO Reiseliv sin høringsuttalelse. Der vises det til de 175 000 arbeidsplassene i den raskt
voksende reiselivsbransjen. TLP vil samtidig minne om den store reiselivssatsingen som er vedtatt i

Porsanger i samarbeid med Karasjok kommune. (Link til NHO Reiseliv sin høringsuttalelse:
https://www.nhoreiseiiv.no Vi—inetter/vindkraftwviridlndustrij )

I  tillegg vil TLP påpeke at sneskuterløyper i områder med vindindustri vil bli stengt. (Se

temarapporten «lskast»). Dessuten er isfiske er en særdeles stor aktivitet ivår kommune, og denne

aktiviteten vil bli hardt rammet ved etablering av et eventuelt vindindustriområde.

TLPskonklusjon:

Etablering av vindindustri i Porsanger vil føre til en nedgang i arbeidsplasser, nedgang i friluftslivet,

reduserte fuglebestander, m.m. Naturkommunen Porsanger vil bli fratatt verdier som langt

overstiger verdiskapingen i vindindustrien. Prognosene for at landbasert vindindustri vil bli

utkonkurrert av havvind, endret seg nylig ved  ENOVA  sin milliardstøtte til Equinor for utvikling av

flytende havvindpark.

TLPs begrunnelse:

1 TLP viser til temarapportene: Fugl, lokal og regional

næringsutvikling, reiseliv, reindrift og annen samisk utmarksbruk, iskast og friluftsliv.

En samlet vurdering av disse seks temarapportene viser at Porsanger kommune taper

flere arbeidsplasser innen næringslivet enn det en eventuell vindindustri kan gi. Færre

arbeidsplasser  — spesielt innen reiselivet som er et satsningsområde, vil bety mindre

inntekter for kommunen. Friluftsliv, inkludert snøscooterløypenettet, vil bli hardt

rammet, og dette vil være svært negativt for bolyst i kommunen.



2 TLP viser til FeFo sin behandling av Davvi vindpark av 28.11.2018. FeFo sitt styrevedtak i

nevnte sak inneholder generelle vurderinger som også er aktuelle i forhold til Nasjonal

ramme for vindkraft, og spesielt dette utsagnet: «... forringe utmarksbruken i området».

Utdrag fra styrevedtaket:

«Tiltaket innebærer et betydelig inngrep i et tradisjonelt samisk utmarksområde hvor

reindrift og naturbruk med høsting av utmarksressurser har eksistert i lang tid. Påvirkning

fra vindmøller og linjenett, omfattende veiutbygging og etablering av veier, vil med stor

sannsynlighet skade naturmangfoldet, fortrenge reindriftsutøvelse og forringe

utmarksbruken iområdet. Tiltakets virkninger som tap av reindriftsarea/er og

tradisjonelle jakt— og fangstområder og risiko for ubotelig skade på naturmangfoldet er

svært bekymringsfullt. FeFo forutsetter at verdien av  å  bevare villmarkspreget områder

må tillegges betydelig vekt, og at dette vurderes ilokal, regional og nasjonal

sammenheng. Virkningen på friluftsliv og ferdsel samt reiseliv og turisme må også ha en

stor plass i den konsekvens utredningen. Det samme gjelder støy og forurensing.

[tillegg til vitenskapelig kunnskap må reindriftens og lokalbefolkningens tradisjonelle

praksis og kunnskaper innhentes.»

3 TLP mener det er svært viktig at organisasjoner som representerer brukerne av naturen i

Porsanger blir hørt og deres synspunkter blir tillagt betydelig vekt.

4 TLP mener at alle de 21 temarapportene har ulik grad av aktualitet i naturkommunen

Porsanger. Dersom Nasjonal ramme for vindkraft åpner for vindindustri i Porsanger, vil lokalt

næringsliv — spesielt reiselivsnæringa, samt friluftsliv og bolyst bli tapere. TLP avviser at

kommunen har ledige arealer som ikke er i bruk, og som naturkommune prioriterer vi den

voksende reiselivsnæringen og friluftslivet, framfor noen usikre og naturødeleggende

potensielle arbeidsplasser i vindindustrien.
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