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Dette brevet sendes på vegne av Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, Naturvernforbundet 

Troms, Nordnorsk Botanisk Forening, Midt-Troms Naturlag og Nord- Troms turlag.  

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Troms 

fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena 

for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. 

Nei til omkamp om vindkraft i Kåfjordfjellene  

«Velkommen til Kåfjord i Nord-Troms, og en av de botanisk rikeste og 

landskapsmessig mest spektakulære kommunene i Nord-Norge!» 

Utsagnet er ikke hentet fra en reklamekampanje, men fra Norsk Lavforening som har valgt akkurat 

Kåfjord og fjellene der som reisemål i jakten på sjeldne arter. Kåfjord kommune har helt spesielle 

kvaliteter i sine fjell som inkluderer en helt spesiell flora som er landskjent (planter, lav), spektakulært 

og unikt landskap, regionalt viktig friluftslivsområde både sommer og vinter med inngangsport til 

landskapsvernområdet Halti, fjellrevprosjekt som også gjør fjellene viktig og eksisterende næring- samt 

de vi kan bygge videre på.  

Kulturelt er fjellene en identitetsmarkør og inspirasjon for kunst og kulturarbeid i Kåfjord med 

virkninger langt utenfor kommunens grenser. Disse kvalitetene har enda potensiale til å spille en rolle 

for Kåfjord, men vindkraft vil sterkt forringe disse mulighetene- og verdien opp mot naturkrisen vi står 

i og som vil kreve at kommuner prioriterer natur av verdi. Kåfjord har allerede ofret mye til 

fornybarsatsning.  

Brev kommunestyret i Kåfjord kommune 
Innspill til planene om vindkraft i Kåfjordfjellene.  

https://lavforening.botaniskforening.no/kalender/lavekskursjon-til-kafjord/
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Dessverre har vi fått vite at Troms Kraft ønsker å informere kommunestyret i Kåfjord den 17.06.22 om 

et forslag til samarbeid om hva de omtaler som en «mulighetsstudie» med tanke på etablering av 

vindkraft i Kåfjord kommune. Begrunnelsen for dette er at man vil trenge store mengder energi for å 

kunne starte med produksjon av hydrogen og ny industrisatsing i Nord-Troms. Om valget av bl.a. 

Kåfjord kommune skriver de at: 

Etablert infrastruktur med vannkraftanlegg, nærhet til sentralnettet og potensial 

for mer kraftproduksjon gjør regionen spesielt godt egnet for hydrogenproduksjon 

som landsdelen vil være avhengig av i fremtiden. Vi ønsker derfor å igangsette en 

studie hvor vi ser på mulighetene for etablering av vindkraftverk i Kåfjord og 

Kvænangen, med tilhørende hydrogenproduksjon i regionen […]  

Vi mener at det allerede nå foreligger nok kunnskap til at Kåfjord kommune bør si nei til å utrede 

mulighetene for vindkraft1, og vi ønsker å begrunne dette i punktene nedenfor:    

• I 2020 vedtok Kommunestyret å si nei til planene om vindkraft som da forelå fra finske St1. Den 

gang uttalte ordføreren at: «Det var et lett valg! Alle partier valgte å slå ring rundt naturen og 

allmennhetens interesser.»  I selve vedtaket het det da at:  

 

1) Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av 

konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår 

kommune. 

2) Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, gruvedrift 

og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord kommune er en 

liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometrene ønsker vi å ta vare på 

for våre framtidige generasjoner. 

 

Vi kan ikke se at fakta er annerledes nå enn da kommunestyret fattet dette vedtaket. Fremdeles 

er det slik at vindkraft vil føre til store og permanente naturødeleggelser. Dette er natur man aldri 

vil få tilbake. Dette er kunnskap man hadde allerede hadde i 2020, og selv om de konkrete 

planene til Troms Kraft skulle være noe forskjellig fra ST1 sine, er det fremdeles slik at utbygging 

vil medføre at fjellområder som før var uberørt natur vil bli støyende industriområder. Vi mener 

at det var helt riktig av kommunestyret å påpeke at en KU ikke vil endre på selve omfanget av 

inngrepet i naturen, det vil heller ikke en mulighetsstudie. Vindturbinene vil legge beslag på mange 

kvadratkilometer som ikke lengre vil være tilgjengelig for hverken friluftsliv, natur og dyreliv, 

eksisterende næringer, turisme eller annen næring i fremtiden. Dette er også tilfellet for eventuell 

vindkraftetablering nå og et mulighetsstudium vil derfor heller ikke kunne avdekke noe annet – 

vindkraft trenger som kjent plass.  

 

1 Dette argumenterte FNF Troms for også i november 2020 da vindkraft i fjellene var aktuelt etter forslag fra 
firmaet St1: https://fnf-nett.no/troms/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/Innspill-vindkraft-i-Kafjord.pdf 
Lite har endret seg siden november 2020 annet enn at vi nå vet enda mer om naturkrise, fjellrev, NIN 
kartlegging i Kåfjord og betydningen disse områdene har for friluftsliv og rekreasjon.  

https://www.kafjord.kommune.no/pressemelding-industrisatsning-i-nord-troms.6534048-433940.html
https://www.framtidinord.no/nyheter/i/175vBl/enstemmig-nei-til-vindkraft-i-kafjord
https://www.framtidinord.no/nyheter/i/175vBl/enstemmig-nei-til-vindkraft-i-kafjord
https://fnf-nett.no/troms/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/Innspill-vindkraft-i-Kafjord.pdf
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Også i andre kommuner sies det nå nei til store vindkraftutbygginger rett og slett fordi 

naturinngrepene vil bli for store. Sist i Sørfold og Fauske kommune i Nordland der blant annet også 

Arbeiderpartiet sier nei.          

• I det kloke vedtaket fra Kåfjord kommunestyre fra 2020 fremstår det med all tydelighet at man 

innser hvilken verdi og ressurs den unike naturen i Kåfjord er. Naturen har verdi i seg selv, men 

uberørt natur har også en økonomisk verdi, og vi er overbevist om at intakt natur vil spille en 

stadig større rolle i fremtiden. Dersom naturen bygges ned lukkes også mulighetsrommet for 

etablering av fremtidige næringer som trenger slik natur. Om man ser på informasjonen til 

turister som vurderer å besøke området er det jo nettopp naturen, og den kulturen som bare 

kan finnes i en slik natur, som blir fremhevet i både bilde og tekst. Om man bygger ned naturen 

med vindparker vil Kåfjord bare bli nok en industrikommune, og det er det ikke noe unikt med 

- fortrinnet kommunen hadde før vil forsvinne.  

  

• Troms Kraft peker på at man trenger mer fornybar energi, og at det finnes infrastruktur i 

området. Vi benekter ikke at klimaendringene er et problem og at fossile energikilder må fases 

ut. Likevel mener vi at Troms Krafts argument fremstår urimelig da Kåfjord allerede er under 

press fra utbygging av bl.a. vannkraft og kraftlinjer. Dette er noe som kommunestyret også 

legger til grunn i sitt tidligere vedtak (nevnt over). Skal man tenke at en kommune som allerede 

har ofret natur derfor må ofre mer natur? Er det ikke mer rimelig å tenke at Kåfjord allerede gir 

et stort bidrag til det grønne skiftet gjennom produksjon av vannkraft som er et stort 

naturinngrep i seg selv for vassdraget som er berørt?  

 

• FN har påpekt at det både er en klimakrise og en naturkrise. Arealtap er både en trussel mot 

naturen og klimaet. Intakt natur motvirker klimaendringene blant annet ved å binde CO2, og 

produksjonen av vindturbiner er heller ikke utslippsfri og krever masse metaller. Ødelegger 

man natur for å stoppe klimaendringene ødelegger man samtidig effekten av klimatiltakene. 

Som professor Vigdis Vandvik ed Universitetet i Bergen påpeker i en kronikk i Dagens 

næringsliv: «Skal naturen hjelpe oss i å møte og bøte på klimaendringene på en måte som 

monner, må vi gi den plass og rom som monner.» Den intakte naturen i Kåfjord jobber derfor 

allerede mot klimaendringene og er et viktig bidrag i seg selv!    

 

• Vi opplever at de stadige omkampene om vindkraft etter at det er fattet vedtak om at områder 

ikke skal bygges ut, både er en uthuling av demokratiet og en personlig belastning for de som 

er glad i naturen i sin hjemkommune. Også i Kåfjord bør vi kunne stole på at når det fattes 

vedtak i en slik stor sak, så blir ikke omkamp om dette kort tid etterpå. Dette vil videre gi langt 

mer forutsigbarhet for både eksisterende og fremtidig næringsliv og de som vurderer å bosette 

seg i kommunen.       

 

Vårt håp og vår appell til politikerne er derfor at Kåfjordfjellene bør forbli et vindkraftfritt område – det 

vil gi både verden og kommunens innbyggere større verdier enn en kortsiktig gevinst. Vi håper derfor 

at kommunestyret vil si nei til å utrede muligheten for at disse verdiene skal kunne gå tapt i 

fremtiden.      

https://www.an.no/sorfold-aps-syn-pa-vindkraftutbygging-nei/o/5-4-1605107
https://www.nrk.no/nordland/sier-nei-til-utbygging-av-vindkraft-for-a-lage-gront-stal-1.16002417
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/inspirasjon/k%C3%A5fjord
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/inspirasjon/k%C3%A5fjord
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/inspirasjon/k%C3%A5fjord
https://www.nordnorskdebatt.no/fortsatt-okonomisk-vekst-forsterker-bade-natur-og-klimakrisen/o/5-124-147307
https://www.nordnorskdebatt.no/fortsatt-okonomisk-vekst-forsterker-bade-natur-og-klimakrisen/o/5-124-147307
https://www.dn.no/innlegg/klima/natur/oljefondet/innlegg-med-god-grunn-blir-naturkrisen-na-mainstream-ogsa-i-naringslivet/2-1-1054777?fbclid=IwAR36sARn2AMZQXKWKRfc4LYu7dX-TiUtyA87idK7_7lBHeaSPB48HcgKCXs
https://www.dn.no/innlegg/klima/natur/oljefondet/innlegg-med-god-grunn-blir-naturkrisen-na-mainstream-ogsa-i-naringslivet/2-1-1054777?fbclid=IwAR36sARn2AMZQXKWKRfc4LYu7dX-TiUtyA87idK7_7lBHeaSPB48HcgKCXs
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Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Koordinator 

FNF Troms 

 


