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Nord-Trøndelag jeger- og fiskeforenings uttalelse til nasjonal ramme
for vindkraft på land
NJFF Nord-Trøndelag er svært bekymret for hvordan vår kjernevirksomhet blir påvirket av den
pågående vindkraftutbyggingen i Norge, og ikke minst planene og rammen for videre utbygging i vår
region. Gamle Nord-Trøndelag er et villmarks- og distriktsfylke med sterke tradisjoner innenfor jakt
og fiske. Derfor vekker nasjonal rammes utpeking sterke følelser i hele regionen, og ikke en eneste
kommune har per dags dato sagt at de ønsker mer vindkraft. Tvert imot, samtlige trønderske
kommuner har sagt at de ikke ønsker med vindkraft i sin kommune, og flere har sagt at de ikke
ønsker det i noen kommuner som helst på bakgrunn av det store inngrepet det utgjør i
økosystemene og som visuell forsøpling. Vi er bekymret for hva disse industriområdene i urørt fjellog skogsnatur vil ha å si for viltet, naturopplevelsen og folks tilgang til gode jakt- og fiskeområder, og
ønsker derfor sterkt å advare mot denne utviklingen. Vi kan ikke ofre disse områdene på
klimaomstillingens alter!
Trøndelag er det fylket som har flest registrerte jegere med sine 70 000, og det kulturelle aspektet
står sterkt i regionen. Samtidig utgjør viltet en økologisk matressurs for befolkningen. At
vindkraftutbygging påvirker jaktopplevelsen og forringer jaktbart areal er uomtvistelig. Hva
utbyggingen gjør med de jaktbare artene er mer usikkert, men vi kan vanskelig se for oss noen positiv
effekt. Studier viser nemlig en potensiell svært høy fugledødelighet som følge av kollisjoner med
kraftgater 1, og på Smøla ble det i 2009 funnet 28 døde ryper som følge av kollisjon med turbiner.
Denne dødeligheten pågår gjennom hele året, også på stamfugl. Dette reiser naturlig nok noen
spørsmål:
-

1

Hvorfor har ikke de ovennevnte påvirkningene blitt utredet mer før nasjonal ramme og
tidligere konsesjoner?
Hvordan vil tap av jaktområder påvirke bestandene i omkringliggende områder hvor
jakttrykket nå vil øke?
Hvordan påvirkes de som lever av jakt- fiske- og utmarksturisme?
Hva vil konsekvensen bli av å frata mange i Trøndelag en av hovedgrunnene til å bosette seg i
distriktene nært naturen?
Hva vil en eventuelt forringet bolyst ha å si for viljen til å forvalte naturen bærekraftig, bidra
til lokalsamfunnene, samt holde distriktene levende?
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Vi har heller ikke sett noen tall på hvor mye offentlig eiendom som potensielt vil gå «tapt».
Statsallmenninger er til for å sikre menigmannen jakt- og fiskemuligheter som i mange andre land er
en rettighet kun for de rike. I Trøndelag ligger 1 162 km2 med statsallmenning innenfor nasjonal
ramme. Inngrep i disse områdene gir ekstra store utslag for «mannen i gata», men vi kan heller ikke
se noen drøftinger vedrørende dette temaet.
Vi ser det på som vårt ansvar å sikre folk fra alle samfunnslag og aldersgrupper muligheten til å høste
av naturen. Uavhengig av partitilhørighet, bakgrunn, etnisitet, religion og legning, er jakt og fiske noe
som passer for alle. Dette ser vi på medlemsmassen vår. Vi tilstreber å lære opp alle som ønsker det
hvordan man kan bruke naturen på en bærekraftig måte, og som en helsefremmende arena for
mestring så vel som for mental avkobling. Vi ser det også som vårt samfunnsansvar å si ifra når vi
mener det ovennevnte står i fare. Hvordan skal vi på grasrota, som bruker hundrevis av
frivillighetstimer på å lære bort bærekraftig bruk av naturen, kunne gjøre det med troverdighet når
myndighetene selv ikke klarer det? Hvordan skal vi klare det når myndighetene tidvis motarbeider
det?
Dette er et stort «varsku» fra oss som regional jakt- og fiskeorganisasjon. Vi kan ikke lengre garantere
ungdommen i vår medlemsmasse og våre ungdomsutvalg de samme mulighetene som deres foreldre
hadde. Blir Nord-Trøndelag værende innenfor anbefalt vindkraftområde med usikkerheten det fører
med seg, risikerer vi å få en befolkning som distanserer seg mer og mer fra jakt og fiske, og dermed
mister interessen for å forvalte dette bærekraftig. Vårt inntrykk er at jegere og fiskere har god
kompetanse på naturforvaltning, og er jevnt over svært opptatt av å tilegne seg kunnskap og sikre
levedyktige bestander av eksempelvis laks og rype. En forutsetning er derimot at man får en
tilhørighet til elva, fiskevannet eller fjellet. Ofres slik natur til storstilt industri, vil det kunne få uante
ringvirkninger for generasjonene som kommer. De vil potensielt ikke vil føle «eierskapet» som avler
viljen til å ta vare på naturen som om den var deres egen.

Vi henviser for øvrig til Forum for natur og friluftsliv i Trøndelags uttalelse til nasjonal ramme som vi
stiller oss bak, og legger til slutt ved noen bilder som illustrerer noe av vår bekymring.

Dødelighet av røy og annen hønsefugl tillegges liten vekt når natur- og miljøhensyn skal vektes i konsesjonsbehandlingen.
Bildet er fra Sörskogs vindpark i Sverige. Foto: Göran Rönning

Figur 2: Skjæringene og veinettet som fragmenterer områdene påvirker viltets naturlige trekkruter. Foto: tv. Privat. Th.
Skjermdump Facebook med tillatelse.
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