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Høringsuttalelse om klima- og energiplan
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I SørTrøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har over 33 000
medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i
nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet.

Kraftutbygning kan ha store konflikter
Kraftutbygning i Sør-Trøndelag har vist at det kan være store konflikter mellom
kraftproduksjon og naturverdier. Vi mener at man derfor må satse på ENØK som alternativ
til kraftproduksjon. Eventuell ny kraftproduksjon må tilkomme i områder som allerede er
påvirket av inngrep, for eksempel vindkraft på jorder og solceller på tak.

Rullering av fylkesdelplanen for vindkraft
Vi mener at man ikke burde gjennomføre en rullering av fylkesdelplanen for vindkraft som
det er foreslått i planprogrammet. Planen har ikke noen verdi for NVE som er
konsesjonsmyndighet. I sitt vedtak om Stokkfjellet, som strider mot planen, skriver NVE at
de uansett har gjennomført en mer omfattende prosess i behandlingen av Stokkfjellet enn
hva fylkeskommunen gjorde i arbeidet med planen. Det er ikke unikt for Stokkfjellet at NVE
ikke ser til fylkesdelplaner, også i Snillfjord valgte NVE å se bort fra planen, denne gangen var
det taket på 1000 MW som NVE så bort i fra. Flere andre fylkeskommuner som har brukt
mye resurser på å lage helhetlige planer for vindkraft har gjort den samme erfaringen.
Fylkesdelplanen for vindkraft strekker seg fram til 2020. Det er i dag bare to anlegg som er til
behandling, men NVE tar sikte på å ta en beslutning før STFK har rullert vindkraftplanen. Om
noe kraftselskap viser interesse for å bygge andre anlegg enn de NVE har fått melding om
må man regne med at planleggingstiden blir så lang at det ikke er realistisk at de blir satt i
drift før 2020. Det er derfor bedre å legge resursene på å lage en plan for 2021 til 2030 enn å
revidere dagens plan.
Det er allerede gitt konsesjoner på 4,3 TWh i Sør-Trøndelag, men det kommer med en stor
kostnad. Bare de anlegg som fikk endelig konsesjon av OED i august 2013 kan gi et tap på
250 km2 inngreps fri natur, som sammenligning forsvant det 105 km2 i Sør-Trøndelag mellom
2008 og 2012. Mange av områdene er leveområder for truede arter og viktige for friluftsliv.
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Det er ennå usikkert hvor mye vindkraft som blir bygd på grunn av usikker lønnsomhet. Å
tildele enda flere konsesjoner gjør ikke nødvendigvis at det blir bygd mer. Kraftselskapene
har allerede plukket ut de mest lønnsomme prosjektene, godkjenning av flere konsesjoner
risikerer derfor å resultere i at det blir enda flere konsesjoner som blir ubrukt. Den norske
vindkraftpolitikken der NVE tildeler et stort overskudd med konsesjoner er problematisk av
flere grunner. Selv om det ikke blir bygd i dag kan det bli bygd store mengder i framtiden
med nye skatteregler. Det gjør at man likevel må vurdere samlet belastning som om alle
anlegg blir bygd. Det gjør også at myndighetene ikke lenger har mulighet å kontrollere at de
beste prosjektene blir bygd, det blir isteden de anlegg som er mest lønnsomme som
realisere, det kan være noe annet enn hva som er best for Norge.

Sats på å kutte utslipp
Når Norge ikke har noen fossil kraftproduksjon og er på vei å få et stort kraftoverskudd
mener vi at man framfor alt må satse på klimatiltak som kutter utslipp direkte, ikke
produksjon av fornybar strøm. Vi må også ha en aktiv plan for å bruke strømmen til
klimatiltak for å sikre at produksjon av energi og ENØK gir klimaeffekt istedenfor å gi økt
forbruk på grunn av at økt kraftoverskudd risikerer å gi lavere priser og mer sløsing.

Prosessen videre
I planprogrammet står det at det skal være møter med interesseorganisasjoner. Det er viktig
at møter med frivillige organisasjoner er på kveldstid på grunn av at de fleste frivillige har
arbeid på dagtid.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk
forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.
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