
 

 

 

 

 

        Oslo/Trondheim 25. april 2019 

Olje- og energidepartementet 

postmottak@oed.dep.no  

 

Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening krever stans i 

anleggsarbeidene for utbygging av Sørmarkfjellet vindkraftverk 

På bakgrunn av informasjon om hubroobservasjon i plan- og influensområdet til Sørmarkfjellet 
vindkraftverk, ber Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Olje- og 
energiministeren stanse anleggsarbeidene på Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag.  
 
Den 24.april i år ble det kjent at forskere fra Nord universitet har observert hubro i områdene nær der 
det er igangsatt anleggsarbeid for å bygge ut Sørmarkfjellet vindkraftanlegg. Naturvernforbundet og 
NOF krever umiddelbar stans i anleggsarbeidene og hogsten som nå foregår i området. 
 
Magne Husby, Førsteamanuensis ved Nord Universitet er leid inn av Multiconsult for å undersøke om 
det er hubro i anleggsområdet og influensområdet til vindkraftanlegget. Husby har i løpet av påsken 
dokumentert ihvertfall to tilfeller av hubro i to forskjellige områder. Den foreløpige informasjonen er 
sendt til Multiconsult, som jobber med miljø, transport og arealplan for Sørmarkfjellet vindkraft. 
Undersøkelsene til Husby skal ferdigstilles og rapporteres i løpet av en uke eller to.  
 
Hogsten for veitrase inn til anleggsområdet startet rett før påske i Hestdalen og foregår nå i den mest 
sårbare perioden for fugl. Hubro har siden 2006 vært oppført som sterkt truet på rødlista. Det er godt 
kjent at hubro er svært sensitiv for forstyrrelser i hekketiden og for landskapsendringer, og at det er en 
art hvor det er svært vanskelig å gjøre avbøtende tiltak. 
 
Sarepta Energi AS fikk i klagevedtak 26. august 2013 konsesjon til utbygging i Sørmarkfjellet, og fikk 
videre konsesjon til utvidet planområdet i klagevedtak av 27.september 2016. 
 
I begge vedtakene påpeker OED at det ikke er påvist hubro i planområdet, men tar høyde for at det kan 
være i influensområdet. Vi mener at forutsetningene for konsesjonsvedtaket nå er endret. 
Naturmangfoldlovens § 6 om den generelle aktsomhetsplikten sier: «Enhver skal opptre aktsomt og 
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres 
en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 
forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede». 
 
Her mener vi at «forutsetningene for tillatelsen» ikke lenger er tilstede, når hubro nå er påvist i 
planområdet.  
 
Videre står det i energilovens § 10-3, Overtredelse av vilkår og pålegg, fjerde avsnitt: «Dersom 
konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig 
betydning, eller konsesjonæren overtrer denne lov eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av 
loven, kan konsesjonen trekkes tilbake». 
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Her mener vi at konsesjonen er gitt basert på ufullstendige opplysninger om naturmangfold. Da hubro 
er en rødlistet art som er svært sårbar for forstyrrelser, så mener vi at det er av vesentlig betydning for 
konsesjonstillatelsen.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt utbyggere å kartlegge hubro, og i skriver i 
kravene til Miljø, transport og anleggsplanen (MTA) at «Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, 
smålom og hønsehauk på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområder, skal dette i størst mulig grad 
hensyntas i anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden». 
 
Vi viser også til Miljødirektoratet fagrapport som er utarbeidet i forbindelse med Nasjonal ramme for 
vindkraft på land, «Faggrunnlag – Fugl. Underlagsdokument til nasjonal ramme for vindkraft». Der står 
det: «Fra Miljødirektoratets synspunkt har det i forhenværende periode med vindkraftutbygging vært 
urimelig stor variasjon i både kvalitet på konsekvensutredninger og generell forståelse av aktuelle 
konfliktmekanismer, noe som i mange tilfeller har gitt stor usikkerhet knyttet til forekomst av 
enkeltarter og hekkelokaliteter».  
 
For oss ser det ut til at Sørmarkfjellet er et eksempel på nettopp dette. Kvaliteten på 
konsekvensutredningen er for dårlig, og dermed får vi nå ny informasjon og endrede forutsetninger 
som vi mener må føre til at OED konkluderer med at konsesjonen er gitt på feil grunnlag. 
 
Naturvernforbundet og NOF krever på denne bakgrunnen umiddelbar stans i anleggsarbeidet ved 
Sørmarkfjellet. Vi ber også om et hastemøte med statsråden angående Sørmarkfjellet vindkraftanlegg 
og informasjonen om at det er hubro i planområdet. 
 
Vennlig hilsen 
 

 

      
 

Silje Ask Lundberg        Kjetil Aa. Solbakken 
leder         generalsekretær 
Norges Naturvernforbund      Norsk Ornitologisk Forening 
 
 
 
Kopi av brevet er sendt til: 

TrønderEnergi: post@tronderenergi.no   

Klima- og miljødepartementet: postmottak@kld.dep.no 

Fylkesmannen i Trøndelag: fmtlpost@fylkesmannen.no   

Flatanger kommune: postmottak@flatanger.kommune.no  

Norges vassdrags- og energidirektorat: nve@nve.no 

Miljødirektoratet: post@miljodir.no  

Berre Nielsen AS: berrenielsenas@online.no 

Tore Løkke AS: firmapost@lokke.com 
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