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Innspill om hybrid kraftproduksjon i Siljan
1. november behandlet formannskapet i Siljan kommune søknaden fra Fred Olsens Renewables om
samtykke til en melding om oppstart av konsesjonsprosess for hybrid kraftproduksjon. FNF Telemark
ønsker i den anledning å gi et innspill til Siljan kommunestyre 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 Fred Olsen Renewables AS ikke har stort nok fokus på
naturverdier i områdene de ønsker å bygge vindkraft i, når vi ser området som er forespeilet på seks
kvadratkilometer. Området Viddaseter, Grorud og bl.a Venevann som planene påvirker er kartlagt og
verdsatt som svært viktig friluftsområde med regional bruk. Her finner vi gyteområder for fisk,
trekkfugler, storfugl, myrer, turstier, foreningshytter og mye brukte rekreasjonsområder.
Gjennom erfaring fra andre vindkraftutbygginger på land frykter vi at konsekvensutredning her ikke
vil være nøytral og at natur og friluftsinteressene vil bli tilsidesatt. Det er tiltakshaver som bestiller
konsekvensutredning og dermed forsvinner objektiviteten. En uomtvistelig erfaring fra
vindkraftanlegg i Agder, Trøndelag og Innlandet er at utbygger gir lovnader rundt omfanget overfor
befolkning og grunneiere som virker mer overkommelig enn hva sluttresultatet resulterer i. Det være
seg det totale naturinngrepet, synlighet, lydsjenanse, påvirkning av naturmangfold, iskast fra
turbinblader, mikroplast fra turbindblader og arbeid med vedlikehold. Ofte blir bygdesamfunn
splittet og attraksjonsverdien av kommunen for tilflyttere og besøkende påvirkes vesentlig. Dette er
temaer FNF Telemark ber kommunestyret vurdere nøye.
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
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som klimaendringene. Tapt biologisk mangfold kan aldri repareres og inngrepene av et slikt vind- og
solindustriområde er irreversibelt. 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 Siljan finnes det et enormt spenn i natur og muligheter for et variert friluftsliv.
Fra hundremeterskoger og nærfriluftsliv til store sammenhengende skogsområder. Siljan 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.
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 Siljan og Opdalen samt Vindfjell
området. Vi gjør oppmerksom på at Siljan kommune har vetorett i vindkraftsaker, men denne retten
forsvinner så snart kommunen sender en anmodning til NVE om behandling av vindkraftsak. FNF
ønsker at en slik anmodning blir behandlet i kommunestyre.
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.
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 sol-og
vindkraftplanlegging i Siljan kommune. 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. 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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Forum for natur og friluftsliv Telemark
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