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Innspill mot vindkraft i Porsgrunn kommune
Forum for natur og friluftsliv Telemark er kjent med at Porsgrunn kommune har mottatt brev fra
Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind AS der han gjør det klart at de ønsker et møte med
kommunen for å diskutere vindkraft.
FNF Telemark ønsker i denne anledning å gi et innspill til Porsgrunn kommune med det formål å
komme med relevante perspektiver når det gjelder natur- og friluftslivsinteresser som vil bli berørt i
en eventuell utbygging. Våre organisasjoner er opptatte av at verdifulle områder for naturmangfold
og friluftsliv bevares i Vestfold og Telemark. Det er tydelig at Norsk Vind AS ikke har stort nok fokus
på naturverdier i områdene de ønsker å bygge vindkraft i. Dette så vi tydelig gjennom planene de
hadde for vindkraft i et uberørt naturområde i Bamble, der blant annet Bambles høyeste fjell,
Hørsfjell inngikk.
Nedbygging og oppstykking av naturen er en alvorlig trussel mot biologisk mangfold og tap av
naturverdier. Det er en utbredt oppfatning at slike inngrep samlet sett kan være en like stor trussel
som klimaendringene. Tapt biologisk mangfold kan aldri repareres.
Miljødirektoratet legger stor vekt på vern av skogsområder i lavlandet og fremhever at «Fylkene
rundt Oslofjorden, nedover Sørlandskysten og på Vestlandet har lavest andel vernet skog. Her finnes
viktig skogsnatur som prioriteres for å nå målet om representativt vern.»

I Porsgrunn finnes det et enormt spenn i natur og muligheter for et variert friluftsliv. Fra de store
skogområdene i Lannerheia til det idylliske øyriket i skjærgården. Fra hundremeterskoger og
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nærfriluftsliv til store sammenhengende skogsområder. Porsgrunn kommune har mange populære
turmål, med flere tusen besøkende hvert år, og er og har vært destinasjon for flere av Ti-toppene i
Grenland i mange år. Det er åpenbart at turopplevelsen vil bli sterkt negativt påvirket, uansett
hvordan vindmøllene plasseres. FNF Telemark mener det er vanskelig å se for seg en gunstig
plassering av vindkraftanlegg i Porsgrunn kommune. En Vindmøllepark vil og påvirke kommunens
attraksjonskraft. For at det skal være attraktivt å bo i byene er det viktig at folk trives.
Det er kommunen som i utgangspunktet styrer forvaltinga av arealene sine. Kommunen har
muligheten til å fremme kunnskap om arealene, hvilken betydning arealene har for befolkningen og
lokalsamfunn, nabovirkninger, og ikke minst hvilke naturmangfold-, landskaps-, kulturminne-,
kulturmiljø-, folkehelse- og friluftslivsverdier som er her.
Selv om vindmøllene ikke blir plassert på områder med store naturverdier så vil de likevel rage høyt
over Porsgrunnsfjorden uansett hvor i Kommunen kommune de plasseres. Etablering av et område
for vindkraftverk vil også kunne medføre inngrep i større sammenhengende områder uten tidligere
større tekniske inngrep (INONområde). Vårt syn er at eventuell utbygging av vindressurser
utelukkende må legges til områder som allerede er tatt i bruk og preget av inngrep istedenfor å bidra
til stadig nedbygging av områder uten større tekniske inngrep. Dette bør være et
konsekvensutredningstema.
Som nevnt er Porsgrunn kommune som mulig valgt lokalitet for et vindkraftverk å oppfatte som
konfliktfylt og vil gi betydelige negative landskapskonsekvenser. Utfra vår kunnskap fra andre
vindkraftutbygginger er vår erfaring også at terrenginngrepene i forbindelse med veianleggene blir
betydelige.
En eventuell utbygging av vindkraftverk gir etter vår vurdering i tillegg store inngrep i forhold til den
begrensede produksjonen av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved utbyggingene vil derfor
være lav sammenlignet med tilsvarende verdier som området har i dag. Vi ber ellers om at
naturmangfoldloven sitt krav til kunnskap om både sumvirkninger og samlet belastning generelt blir
tilstrekkelig ivaretatt ved eventuelle utredninger.
Konklusjon – Forum for Natur og Friluftsliv Telemark mener de negative konsekvensene ved en
eventuell utbygging sannsynligvis blir uakseptabelt store og går imot eventuell vindkraftplanlegging i
Porsgrunn kommune. Utbygging vil kunne gi betydelig forringelse av overnevnte verdier. FNF
Telemark har et klart standpunkt angående vindkraft. Ingen nye utbygginger av vindkraft i norsk
natur. Slike utbygginger må utelukkende legges til områder som allerede er tatt i bruk istedenfor å
bidra til stadig nedbygging av områder uten større tekniske inngrep. Og i Porsgrunn kommune ser vi
det svært usannsynlig at dette lar seg gjøre uten forringelse av natur og opplevelsesverdier.
Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. For
hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som nå kan gi det største
tapet av naturarealer fremover. For 150 år siden var over halvparten av Norges arealer
villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent.
Aldri før i menneskehetens historie har presset på naturen vært større enn i dag. Vi er nødt til å løse
klimakrisen og naturkrisen samtidig. Derfor trenger vi klimatiltak med minst mulig tap av natur.
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