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SKRINLEGG VINDKRAFTUTBYGGINGEN AV INNVORDFJELLET 

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ber Viken Fylkeskommune bidra til å redde 

verdifulle naturområder i Trøndelag.  

Vi ønsker at kommunen skal be Zephyr AS om å skrinlegge den planlagte vindkraftutbyggingen på 

Innvordfjellet i Flatanger og Namsos kommuner, nord i Trøndelag. Utbyggingen vil ha svært store 

negative konsekvenser for verdifull natur. Ingen utbygging har startet og Zephyr har søkt NVE om 

utsatt frist for idriftsettelse, og det er derfor nå en tydelig mulighet for å stanse prosjektet.  

FNs Naturpanel advarte i mai 2019 om at verden taper biologisk mangfold og mister fungerende 

økosystemer i et stort og alarmerende tempo. Norge må ta vare på de intakte og verdifulle 

naturområdene vi har igjen. Gjennom hele prosjektet har Zephyr blitt advart fra miljøhold om at 

utbygging av Innvordfjellet har store konsekvenser for naturen, men de har valgt å ignorere 

advarslene. Derfor ber vi nå Hobøl kommune bruke sitt eierskap i Østfold energi aktivt, ettersom 

Østfold energi har 50 prosent eierskap i Zephyr.  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljødirektoratet og NTNU Vitenskapsmuseet har alle frarådet 

utbygging. I uttalelsene fra de miljøfaglige instansene blir det særlig løftet frem de negative 

virkningene en utbygging kan få for fugl, herunder hubro som står på Artsdatabankens rødliste som 

sterkt truet. Instansene er bekymret for sumvirkningene av flere utbygginger i det samme området, 

da det har blitt bygget ut svært mye vindkraft i Trøndelagsområdet de siste årene. Videre har både 

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Natur og Ungdom, og Forum for Natur og 

Friluftsliv uttalt seg negativt til prosjektet helt siden det ble omsøkt.  

Hubro har siden 2006 vært oppført som sterkt truet (EN) på rødlista. Det er godt kjent at hubro er 

særlig sensitiv for forstyrrelser i hekketiden og for landskapsendringer, og at det er en art som det er 

svært vanskelig å gjøre avbøtende tiltak for. Hubroen trues av vindkraftutbygging av flere grunner 

knyttet opp til kollisjonsfare, fragmentering av jakt- og hekkeområder og eventuelt nedgang i 

byttedyr, samt økt grad av forstyrrelser og andre sekundære effekter. På Sitter i Trøndelag, ikke langt 

fra det planlagte vindkraftanlegget på Innvordfjellet, har det vært brukt flere millioner de siste årene 

på å fjerne strømledninger som kan forårsake elektrokusjon hos hubro. Likevel skal man nå gå i gang 

med et inngrep som vil føre til omfattende negative konsekvenser for hubroen, stikk i strid med 

tidligere arbeid for å bevare arten. Vindkraftverk må aldri legges til områder med hubro. 
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Innvordfjellet er et av få kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge. Landskapet 

er svært kupert og variert, noe som gir stor diversitet i naturtyper. En utbygging vil gi tap av 

leveområder for den trua og sårbare arten hubro og sannsynligvis også elvemuslingen. I 

høringsrundene til prosjektet ble det også påpekt at kunnskapsgrunnlaget var dårlig og at særlig 

undersøkelser med tanke på boreal regnskog, andre sjeldne naturtyper og rødlistearter i området var 

mangelfullt.  

Til tross for advarslene om konsekvenser for naturen, fikk Zephyr stadfestet konsesjon fra Olje- og 

energidepartementet i mars 2018. Selv om man fra politisk hold har godtatt dette naturinngrepet, 

ber vi likevel selskapet om å snu. Fra et miljøperspektiv er ikke Innvordfjellet vindkraftverk et godt 

prosjekt, uavhengig av at strømmen som produseres er fornybar. Til det er inngrepene og 

konsekvensene for naturen alt for store. Vi kan ikke løse klimakrisa uten å også løse naturkrisa. Å 

bygge ut et slikt prosjekt vil kun føre til enda mer motstand og bråk rundt den planlagte 

vindkraftutbyggingen, og eierne vil være ansvarlige for et stort tap av naturmangfold. 

Området som Zephyr nå planlegger å omgjøre til et vindindustriområde har for store verdier til å gå 

tapt. Når dette i tillegg sees i sammenheng med den omfattende vindkraftutbyggingen i Trøndelag 

som allerede er etablert og som er underveis så blir også totalbelastningen for den trønderske 

kystnaturen altfor stor. 

Zephyr har nå søkt NVE om utsatt frist for idriftsettelse. De miljøfaglige utredningene som ligger til 

grunn er nå over ti år gamle, og er dermed utdaterte og utilstrekkelige. Det kan ha skjedd svært mye i 

et naturområde på ti år. Prosjekter som blir utsatt i mange år har vist seg å skape stor konflikt med 

andre interesser, og eierne bør være tydelige på at et prosjekt enten bør realiseres eller skrinlegges. 

Viken Fylkeskommune kommune har nå mulighet til å sørge for at viktige og umistelige naturverdier 

ikke går tapt for framtidige generasjoner. Derfor ber vi dere sørge for ansvarlige investeringer, og 

anmode Zephyr om å skrinlegge hele prosjektet før det er for seint.  

 

Med vennlig hilsen 

    

Silje Ask Lundberg    Kjetil Aa. Solbakken 

Leder i Naturvernforbundet   Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening 

 


