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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i SørTrøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Birdlife Norge avdeling Trøndelag og Trondhjems
Turistforening.

Uttalelse til planforslag til kommuneplanens
arealdel i Orkland kommune
Viser til den pågående høringsfasen til revidering av kommuneplanens arealdel i Orkland kommune.
Vi ønsker med dette å stadfeste vårt innspill fra innspillsfasen i 2021, og håper Orkland kommune
følger opp det de selv har lovet og uttalt vedrørende vindkraft på Svarthammaren (og Remmafjellet).

Våre innspill
En bred natur og friluftslivsallianse har samlet seg mot den uvettige nedbyggingen av trøndersk natur
de siste årene. Det største stridstemaet i Trøndelag har som dere er kjent med vært vindkraft. Ingen
andre arealsaker har kunnet måle seg i omfang og konflikt – både med naturverdier, friluftsliv og en
rekke andre samfunnsinteresser.
Våre argumenter mot mer vindkraft i Orkland er godt begrunnet i vårt forrige innspill, så det er
derfor ikke behov for å greie mer ut om det utover å vise til at vi stadig står bak dette innspillet.
Gitt de politiske signalene og lovnadene fra Orkland kommune og regionale vedtak og planverk, var
det svært overraskende da kommunestyret i Orkland valgte å tilslutte Svarthammaren vindkraftverk
da planen skulle sendes på høring før sommeren. Vår bønn i kronikkform ble dessverre ikke hørt
denne gangen heller. Det var selvsagt gledelig at vårt og mange andres innspill om Remmafjellet
vindkraftverk ble tatt til følge, men det var også mer naturlig når dette arealet ikke hadde en prosess
med konsesjonssøknad hengende over seg.
Som spådd lot ikke reaksjonene om Svarthammaren vente på seg. Alle som har fulgt saken – fra
lokale ildsjeler og aksjonsgrupper fra 10-15 år tilbake til organisasjoner, friluftsfolk og andre
naturbrukere – begynte å mobilisere ytterligere. Erfaringen til mange av oss er at dette er saker hvor
konfliktnivået ikke reduseres med tiden. Tvert om. Derfor var det overraskende at kommunestyret
valgte å gå inn i en slik prosess på tross av det som hadde blitt lovet fra sammenslåingen med
Snillfjord kommune. Det nye lovverket for nye konsesjoner er ikke en gang på plass.
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Så har det plutselig kommet ny informasjon på bordet. Som signalisert tidligere i planarbeidet har
forsvaret fremmet innsigelse grunnet forsvarsinteresser. Den politiske ledelsen har umiddelbart
strukket hendene i været og sagt også Svarthammaren blir tilbakeført til LNF.
Vi tar det for gitt at disse lovnadene blir fulgt opp, men ønsker likevel å journalføre at meningene
våre består: Områdene Remmafjellet og Svarthammaren vindkraft må avsettes til LNF-formål i
Orkland kommunes endelige arealplan.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag
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