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Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:
Naturvernforbundet i Nordland
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland

Høringsuttalelse til Andmyran vindkraftverk – søknad om utsatt frist for
idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon
Den 15.03.2019 søkte Andmyran Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget
anleggskonsesjon. Søknaden er på høring med en høringsfrist til 22.04.2019. FNF Nordland har ikke
klart å ferdigstille uttalelsen innen fristen som var satt i påskeferien. Vi ber likevel om at våre innspill
blir tatt med i videre saksbehandling.
Innledningsvis vil FNF Nordland vise til og gi tilslutning til uttalelsen fra Norsk Ornitologisk Forening
(NOF) som på en god måte har beskrevet konsekvenser for fugl og naturmangfold og begrunner
hvorfor det ikke skal gis forlenget konsesjon og utsatt frist for idriftsettelse.
FNF Nordland mener at det er vesentlig at NVE nå stiller krav om en oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget og ny konsekvensutredning, som ligger til grunn for konsesjonen. Moderne
naturforvaltningskrav og hensyn til friluftsliv må legges til grunn. Særlig hensynet til myr og myras
betydning for naturmangfold og som karbonlager mm. er ikke tilstrekkelig ivaretatt, og må vurderes
opp mot ny lovgivning for myrvern. Den økologiske betydningen av myra og det sammenhengende
myrkomplekset ble særlig trukket frem hos dem som var imot prosjektet under
konsesjonsbehandlingen. I tillegg kommer ulemper for landskap og for fugl.
Siden konsesjonen ble gitt er det tilkommet betydelig mer kunnskap om myras betydning og
egenskaper den har for å ta vare på artsmangfoldet, rense vann, som flomdemper og forhindre
klimautslipp. Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr, nettopp fordi
myr er så viktig å ta vare på i klimasammenheng og for artsmangfoldet. Vindkraftverk er
arealkrevende med blant annet et omfattende veisystem som krever mye drenering/grøfting. FNF
Nordland er i sterk tvil om det kan realiseres et vindkraftverk på Andmyran uten at det vil kunne
ødelegge verneverdige myrområder. Dette er myrområder som lagrer store mengder karbon og i møtet
med klimaendringene må disse myrene vernes mot slike inngrep. FNF Nordland viser til SABIMAs
nettsider der myras betydning og funksjon er oppsummert på en veldig god måte.
NOF utdyper konsekvensene for fugl og hensynet til Skogvoll IBA (Important Bird and Biodiversity
Area) på en god måte i deres høringsbrev. Andøyas store våtmarksområder med verneverdige
myrområder bidrar til et svært rikt fugleliv. Området også har stor betydning for rastende ender,
vadefugl og gjess under trekket. I tillegg er deler av Andøya viktig overvintringsområde for blant
annet sangsvaner og praktærfugl. Andøya med Skogvoll IBA ble tidlig tatt ut i arbeidet med den
nasjonale rammen for vindkraft på land, men Andmyran vindkraftverk vil ved en realisering ligge
omkranset av dette IBAet og vil påvirke fuglene på vei til og fra området.

Konsesjonen til Andmyran vindkraftverk ble endelig gitt av Olje- og energidepartementet til tross for
innsigelser, klager og frarådinger fra høringspartene. Det var særlig områdets store betydning for
naturmangfold som ble trukket frem som de største ulempene av en eventuell utbygging. Rapportene
og analysene i arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft skisser også områdets betydning for
naturmangfoldet, der viktige fugleområder, store våtmarksområder og verneverdige myrområder
trekkes frem. Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i dette området i sitt forslag og Andøya er
ikke tatt med i det endelige forslaget til rammeplanen. Dette begrunnes i at flere viktige miljøverdier
kan bli vesentlig påvirket av vindkraftutbygging:
«Forslag 33-A Miljødirektoratets begrunnelse for eksklusjonsforslaget:
NATURTYPER OG FUGL: Andøya har store våtmarksområder med særlige verneverdige
myrområder og meget rikt og interessant fugleliv. Skogvollmyrene er et av de største atlantisk
høymyrkompleksene i Norge, og er derfor vernet og underlagt Ramsarkonvensjonen, På myrene
hekker store bestander av blant annet sangsvaner, tyvjo, storlom og smålom. Andre arter som
brushane, enkeltbekkasin og småspove har hatt betydelige bestandsnedgang på myrene. På øyene og
holmene hekker sjøfugl, blant annet havsuler og storskarv. I trekktidene er det også en god del ender
og vadefugl som raster i området, og deler av Andøya er og viktig overvintringsområde for blant
annet sangsvaner og praktærfugl. Vesterålen, inkludert Andøya, er viktig for trekkende gjess. Både
kortnebbgås og hvitkinngås raster i Vesterålen hver vår på tur til Svalbard. Andøya er et hotspotområde for fugl. På øyene finner man naturområder som i seg selv er store og sammenhengende og
som har rike kvaliteter.»
NVE har meddelt at søknader om bygging av vindkraftverk ikke vil behandles i påvente av fastsettelse
av nasjonal ramme for vindkraft. Videre har NVE meddelt at «når det gjelder behandling av søknader
om utsatt frist for idriftsettelse for vindkraftverk med eksisterende konsesjon, legger vi opp til å gi
korte utsettelser dersom det er pågående aktivitet eller andre gode grunner til at søknaden bør
innvilges.» Etter det FNF Nordland er kjent med og som det kommer frem av søknaden er byggingen
av Andmyran vindkraftverk ikke igangsatt. Utbygger/søker skriver at de ikke en gang har avklart noen
investeringsbeslutning. Prosjektets økonomi og finansiering fremstår derfor som meget marginalt.
FNF Nordland mener dette burde vært avklart nå og at det er oppsiktsvekkende at det søkes om
forlenget konsesjonstid til 30 år. Og etter det vi er kjent med har ikke dette skjedd tidligere.
Det må samtidig tilføyes at det allerede har vært gitt utsatt frist for idriftsettelse og at gjentatte
utsettelser er uheldig for de hensyn som skal tas, samt forvaltningspraksis og lovverk som skal følges.
FNF Nordland vil derfor sterkt fraråde og innvilge søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og
forlenget konsesjon.
I OEDs vedtak om konsesjon blir det lagt vekt på at Andmyran vindkraftverk er viktig i
forsyningssammenheng. Til dette ber vi om at NVE gjør en ny vurdering av betydningen i
kraftforsyningssammenheng, samt samfunnsnytten av denne ikke-regulerbare krafta og behovet for
kraftproduksjonen. Forbruket av kraft vil også trolig gå ned som følge av avvikling av Andøya
flystasjon. Nordland fylke har et overskudd på 6 000 GWh av en samlet produksjon på 16 000. Ny
kraftlinje fra Ofoten til Balsfjord vil også gi Lofoten/Vesterålen mer tilgang på elkraft. I analysene til
området som omfatter Andøya i nasjonal ramme for vindkraft (område 33) står det blant annet at ny
vindkraft vil forsterke flaskehalsene. På bakgrunn av dette mener vi det ikke er behov for
vindkraftproduksjon på Andøya.
Konklusjon
FNF Nordland mener at søknaden om utsatt frist for igangsettelse og forlengelse av anleggskonsesjon
for Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, ikke skal innvilges.
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