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Høringsuttalelse om Storheia vindkraftverk med høringsfrist 10.10.2009.
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) anser at valget av plassering av vindkraftparken
er et dårlig valg. Vi anser at vindkraft hører hjemme i områder som allerede er
påvirket av mennesker og ikke i urørt natur som blir brukt til friluftsliv.
Storheia er i dag brukt av lokale friluftsfolk til en mengde ulike aktiviteter hvor man
søker stillhet og urørt natur. Flere av de alternative friluftsområdene innebærer lengre
reise for mange og har ikke både fjell og fjære uten avbrudd av veier eller kraftlinjer.
En utbygning av en slik vindkraftpark innebærer et kraftig inngrep på
lokalbefolkningens friluftsmuligheter. Det kommer fortsatt være mulighet å drive de
fleste aktiviteter, men med alle veier og vindmøller kommer mange som i dag bruker
området holde seg unna når de vil drive med sine aktiviteter.
Det er et begrenset antall områder kvar i Norge og Europa sør for polarsirkelen hvor
man kan gå fra kust og opp på fjell uten å korse veger, kraftlinjer eller andre inngrep.
Storheia er et av disse områdene som er igjen. Flere av disse hotes nå av vindkraft,
vannkraft og kraftlinjer. Vi ønsker å bevare disse områdene til kommende
generasjoner så også de kan bedrive friluftsliv i urørt natur.
Det er registrert både hubro og fjellvåk som er på rødlista i området. Videre er også
havørn og kongeørn i området. Begge disse har vist seg å være utsatt for kollisjoner
med turbinbladene, hvilket oftest resulterer i dødsfall. Vi anser at man må være
forsiktig og ikke bygge ut vindkraft for mye på kort tid i et område, uten må se på
virkningene som dette har på fuglebestanden. Om en vindkraftpark på Fosen har svært
begrenset påvirkning på fuglebestanden, kan den samlede virkningen av alle
planlagde parker bli stor for bestanden på Fosen og flyttfugler. Dermed må man
vurdere alle planlagte vindkraftparker på Fosen samlet, både ut i fra innvirkningen på
fugler, men også med tanke på innvirkning på landskap og friluftsliv.
Om man likevel går inn for å bygge ut Storheia anser vi at man skall anvende det
større området med store turbiner. Vi ser det som om det små forskjeller for friluftsliv
mellom å bruke kun det lille området som er foreslått eller det større. Vi håper derfor
at en større utbyggelse kan dempe viljen til å bygge flere vindkraftparker i urørt natur
om Storheia bygges ut i stor skala og bidrar mer til å øke andelen fornyelsesbar
energi. Vi anser også at om man bestemmer seg for å bygge ut fjellet er det best å
bruke store turbiner. De større turbinene kommer også bygges med større avstand å
dermed bli færre, men ha en samlet større kraftproduksjon uten at antall kollisjoner
med fugler nødvendigvis øker.
Vi går sterkt imot atkomstveien fra øst som er planlagt siden dette alternativet
kommer bli vel synlig på langt hold og gå gjennom kystgranskog. Vi anser også at
veien fra nord ikke bør bygges på grunn av at det er vel synlig fra bebyggelse og
fjord.
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Forum for Natur og Friluftsliv i Sør Trøndelag er en sammenslutning av tretten
frilufts- og miljøorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er Grønn Hverdag midt
Norge, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk
Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling SørTrøndelag, Syklistenes Landsforbund Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelags krets av Norges
Speiderforbund, Sør-Trøndelag 4H (har reservert seg mot denne uttalelse),
Trondheims Kajakklubb, Trøndelag Natur og Ungdom, Trondheim Turistforening,
Trondheim Turmarsjforening og WWF Midt Norge.Vi arbeider for å bevare natur og
øke mulighetene for friluftsliv i urørt natur.
Med hilsen Forum for Natur og Friluftsliv
Staffan Dovärn
Fylkeskoordinator
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