Til NVE
Bergen, 12.10.2018

Høring: «Nasjonal ramme for vindkraft på land»
NVE arrangerer høring i forbindelse med «Nasjonal ramme for vindkraft på land». Høringsfristen er
20. oktober 2018.
NVE har identifisert 43 analyseområder i hele landet. Kvamskogen inngår i analyseområde nr. 17.
NVE vil arbeide videre med analyseområde nr. 17 for å vurdere om det er områder her som egner
seg for framtidig vindkraftutbygging på land. Kvamskogen har stor verdi som regionalt
rekreasjonsområde og stor verdi for mange menneske som benytter området til rekreasjon.
Vi benytter herved muligheten til å fremheve de verdiene Kvamskogen har for rekreasjon, friluftsliv
og naturopplevelse. NVE er åpne for at de 43 områdene som er identifisert, skal "vesentlig
reduseres", og de vil derfor nå arbeide videre med å identifisere viktige verdier innenfor hvert
analyseområde.
I høringsbrevet skriver NVE: «Vi er ute etter faglig informasjon av overordnet karakter. Dette kan
for eksempel være informasjon om friluftslivsområder med regional verdi eller om regional
bestandsutvikling for viktige arter. I denne runden er det ikke relevant med detaljerte opplysninger
om for eksempel hekkelokaliterer for fugl. Vi påpeker at dette er en innhenting av faglig informasjon,
og ikke en generell hør på høring etter at dette er levert. Det vil da være muligheter for å gi innspill
med generelle synspunkter på forslaget til den nasjonale rammen."
HØRING FRA KVAMSKOGEN VEL TIL "NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ
LAND"
Kvamskogen Vel har i styremøte 4.10.18 vedtatt følgende høring til Nasjonal ramme for
vindkraft på land:
Kvamskogen er et frillufts- og rekreasjonsområde for store deler av Hordaland. På Kvamskogen er
det idag ca. 9000 hyttebrukere, (2.200 hytter ), og ifølge vedtatt kommunedelplan vil det i løpet av
noen år være mer enn 12000 hyttebrukere her. I tillegg er Kvamskogen frilufts- rekreasjon- og
naturområde for svært mange i Bergen, i Samnanger og i Kvam. Inkluderer vi skisentrene,
skidrettslag m/arrangementer orienteringsløp m.m. og Fuglefjell, Tveitakvittingen, Fossdalsfjellet,
Fagrefjell som tur- og utfartsområder og Turlagets merkede løyper, ser vi hva som står på spill.
Vi mener det ikke er akseptabelt å bygge vindturbinpark på noen områder på Kvamskogen.
Kvamskogen er et friluftsområde som ligger under en times kjøring fra Bergen sentrum med alle de
fordelene dette har for vestlendingenes utflukter sommer og vinter. Fjellområdene på Kvamskogen
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er av en unik karakter for å dekke hele familiens behov i vinterhalvåret, med gode løyper, mange
turområder og terreng som egner seg for både små og store, turgåere og eliteløpere, voksne og barn.
En vindturbinpark vil ødelegge naturen på Kvamskogen, både i forhold til et folkehelseperspektiv, i
forhold til estetikk og ikke minst i forhold til støy og isklumper fra rotorblad som vil være livsfarlige
og ødeleggende for naturopplevelsen.
Mot store protester, ble det for få år siden bygget nye høyspent strømføringsmaster, Monstermaster,
over hele Kvamskogen. Området har derfor allerede fått en stor belastning som er med på å forringe
den ville og viktige naturen områdene representere for friluftslivet, sommer som vinter.
Vi viser i denne forbindelse til innlegg i BT 5.10.18 fra Ingebjørn Bleidvin og refererer avsnitt med
faktaopplysninger fra dette innlegget:
"Monstermastane"i Hardanger blir som eit hagegjerde i samanlikning. Vindturbinane er opptil ti
gonger større enn de omstridde kraftmastene." "Dei nyaste utbyggingsforslaga legg opp til industrifelt
med fleire hundre turbinar som er opp til 250 m høge.""Få nemner det velkjende problemet med at
det kan danna seg livsfarlege isklumpar på rotorblada, som så blir kasta langt av garde i stor fart når
turbinen snurrar rundt. Ein rår til ein sone på 200 m rundt kvar turbin"."fjell- og kystområde i Norge
skal peprast med gigantmastene. I oppdragsbrevet fra Olje- og energidepartementet er ikkje ordet
"natur" nemnt ein einaste gong. Ein gjennomgang av kartet viser at nesten alle norske nasjonalparkar
kan enda opp med eit digert industriområde som næraste nabo" "Me sprengjer bort landet vårt for å
eksportera ei statssubidiert, billeg råvare til Europa."
På denne bakgrunn kan vi ikke akseptere at det bygges vindturbinpark i fjellområdene på
Kvamskogen og fraråder derfor på det sterkeste at dette gjennomføres.

Med hilsen
KVAMSKOGEN VEL
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