
FNF Telemark er et samarbeidsforum som består av følgende natur- og friluftsorganisasjoner: Telemark 
Turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund avd. Telemark, 4H Telemark, Naturvernforbundet i Telemark, 

Telemark Botaniske Forening, Norsk ornitologiske forening avd.Telemark, Telemark orienteringskrets, 
Porsgrunn og Omegn Turistforening, Grenland Krets og Rovfuglgruppa i Telemark. 

 
 
 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark 

Postboks 3089, 3707 Skien 

Tlf: 97147245 E-post: Telemark@fnf-nett.no 

Norconsult ved Aase Marie Hunskaar 
aase.marie.hunskaar@norconsult.com 

 

Kopi:  
Skien kommune avdeling plan- og byggesak 
skien.postmottak@skien.kommune.no       31.08.2017 
 

Høringsuttalelse om planprogram for datasenter Project Telemark 
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk for 10 av de største natur- og 
friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på 
dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og 
miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. 

Vi er med den kunnskap som foreligger i planprogrammet verken negative eller positive til 
opprettelse av datalagringssenter. Vi har imidlertid noen innspill på saker som burde utredes og 
tilpasses for at frilufts- og naturinteresser skal berøres mindre negativt.  

Friluftsliv 
Man må ta kontakt med lokalkjente for å få informasjon om hvordan området brukes til friluftsliv. 
Ikke bare planområdets verdi for friluftsliv må kartlegges. Toppene rundt planområdet er mye brukt 
som turmål. Utsikt mot et industriområde gir mindre naturopplevelse. Man må derfor også se på 
bruken av området rundt.  

Det går en markert tursti gjennom planområdet. Man må utrede hvordan den kan flyttes til et sted 
der man kan opparbeide parkeringsmuligheter.  

Biologisk mangfold 
Rødlistede arter i planområdet 
Det er nevnt noen rødlistearter som er registrert i området, men det er flere i Artskart.no. De må tas 
med i utredningene.  

Man må utrede i hvilken grad truede arter blir påvirket, men også samlet belastning. Hvor finner man 
artene i regionen og hva er bestandsutviklingen? Om de kun finnes på noen få lokaliteter: Hvilke 
lokaliteter er truet av nedbygning? Det trenger ikke å være resurskrevende å få fram informasjon om 
dette. Det finnes databaser med observasjoner og planavdelingen i kommunene kan gi informasjon 
om inngrep som truer de andre lokalitetene.  
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Elvemusling 
Elvemuslingen er oppført som sårbar på rødlista. En stor påvirkning er at små muslinger ikke 
overlever. De er avhengige av å holde til mellom steiner i rennende vann. Når skogen fjernes og 
gravemaskiner begynner å grave føres partikler ned i vannet som slammer igjen hulrommet mellom 
steinene. Større gravingsarbeid kan slå ut en hel generasjon elvemuslinger. Om det skjer større 
hogster og inngrep langs en elv med noen års mellomrom risikerer man at ingen elvemuslinger klarer 
å vokse opp på lang tid og at de forsvinner fra vassdraget.  

Man må utrede hvordan man kan minske mengden partikler som føres ut i vassdraget gjennom å 
anlegge midlertidige fangstdammer og tilpasse virksomheten for at det skal skylles ut mindre 
partikler i vassdraget.  

Arter av særlig forvaltningsinteresse 
I området er det observert flere arter som ikke er truet eller nær truet på rødlista, men som har 
særlig forvaltningsinteresse. Det er konglebit, gråspett og furukorsnebb. De er ansvarsarter for Norge 
på grunn av at minst 25 prosent av den europeiske bestanden finnes her. Dette bør evalueres  i 
utredningene. 

Klima 
Vi mener at man må utrede påvirkningen på klima av tiltaket. Området er i dag dekket av skog og 
myr som lagrer karbon. Om skogen hogges ned og myrområder bearbeides vil deler av dette 
karbonlageret slippes tilbake til atmosfæren i form av klimagasser.  

Datasenter som bruker fornybar energi i Norge framføres ofte som et klimatiltak, men det er ikke 
nødvendigvis bra for klimaet om det slippes ut mye karbon når anlegget blir bygget. Utslipp av 
klimagasser på grunn av endret markanvending må utredes.  

Om det blir brukt tre i bygningen kan man veie opp for en del av de økte utslippene når skogen 
hogges. 

 

Uttalelsen støttes av: 4H Telemark, Grenland Krets av Norges Speiderforbund, Naturvernforbundet i 
Telemark, NJFF Telemark og Telemark Botanisk Forening 
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