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Stans planene om industribygging i Finnmarks natur 
 
I Finnmark finner vi flere av Norges største og siste intakte naturområder. Realisering av Davvi 
vindkraftverk vil forandre dette fantastiske naturområdet til et industriområde, med store konsekvenser 
for natur og for samisk kulturlandskap. Vi anmoder St1 om å trekke seg ut av prosjektet snarest. 
 
Grenselandet AS planlegger bygging av Davvi Vindpark, og har meldt bygging til Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE). Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en samlet 
installert effekt på inntil 800 MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. St1 er listet som en av eierne av 
Grenselandet. 
 
Planområdet til Davvi vindkraftverk ligger på Laksefjordvidda, et av Norges største områder uten større 
inngrep (INON-områder). Denne arktiske naturen er uforstyrret av industri og bebyggelse, og man kan gå i 
dagevis omgitt bare av naturen, en helt unik opplevelse. Det er svært få slike områder igjen i Norge. FNs 
klimapanel (IPCC) rapporterte i august at nesten tre fjerdedeler av verdens isfrie landarealer er påvirket av 
menneskelige aktiviteter, og den resterende andelen krymper raskt. Slike store intakte naturområder er 
dermed svært verdifulle og viktige å bevare - både for naturens egenverdi og for friluftsliv og naturbaserte 
næringer slik som reindrifta. Å bygge hundrevis av vindturbiner med tilhørende veier og anleggsplasser i et 
område på størrelse med Stavanger vil for all overskuelig fremtid ødelegge den uvurderlige inngrepsfrie 
naturen på Laksefjordvidda. 
 
Området er svært dårlig kartlagt for biologisk mangfold. Likevel vet vi at den arktiske vidda er et viktig 
økosystem. Det som ved første øyekast kan se ut som øde steinrøyser, er i realiteten leveområde for en 
rekke arter, flere av dem rødlistede. Her bor fjellrypa, som er en norsk ansvarsart og en rekke arktiske 
planter finnes på bakken. Sommeren 2016 ble det gjort et hekkefunn av den kritisk truede dverggåsa i 
overkant av tre mil unna planområdet. Fjellrev ferdes på vidda, og på himmelen jakter rovfugl som ravn og 
snøugle etter lemen og andre smågnagere. Dette området er en viktig vandringsrute for fjellrev mellom 
Varangerbestanden og bestanden i Nord-Troms. For å få god oversikt over artsmangfoldet må det grundig 
kartlegging og feltarbeid til, men vi vet allerede at det arktiske landskapet er rikere og flottere enn man 
kanskje skulle tro. 
 
I tillegg til de store natur- og landskapsverdiene er området svært viktig for det samiske urfolket. Det hellige 
fjellet Rásttigáisá ligger i umiddelbar nærhet til planområdet for vindkraftverket, og utbygging vil være 
svært negativt for reinbeiteressurser og trekk- og flyttveier. Også de steinete fjelltoppene er viktige for 
reinen, som tilfluktssted fra plagsomme insekter. Reindrifta er allerede under sterkt press både fra en rekke 
utbygginger, og den samlede belastningen er i ferd med å gjøre det umulig for den neste generasjonen å 
fortsette den tradisjonsrike næringen.  
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Vi anmoder St1 på det aller sterkeste om å trekke seg ut av prosjektet. Rapporten fra FNs naturpanel, som 
kom i mai 2019, understreker at naturkrisa er like kritisk som klimakrisa, og det er økende forståelse i 
befolkningen for at fornybar kraft ikke kan gå på bekostning av umistelige naturverdier. Davvi vindkraftverk 
vil føre til en rasering av svært viktige naturverdier. 
 
Lokalt er motstanden stor, og Tana kommune har signalisert at de vil gå imot prosjektet. Den norske 
regjeringen har uttalt at lokal støtte og forankring vil være avgjørende når framtidige vindkraftprosjekter 
blir vurdert, og i dette tilfellet kan man regne med store protester fra lokalsamfunnet. Utbygginger på Frøya 
og på Fosen viser at lokal motstand kan skape svært store problemer for utbyggere, med forsinkelser og 
konflikter, og at det kan være uklokt for en investor å begi seg ut på et slikt upopulært prosjekt. Vi mener 
dessuten at utbygging på Davvi vil være i strid med Naturmangfoldsloven § 1, 8 og 14. 
 
Ved å investere i Davvi vindkraftverk signaliserer St1 at de er villige til å ofre natur- og urfolksinteresser for 
å tjene penger. Debatten om vindkraft i Norge i 2019 viser at det er stor motstand mot vindkraft i 
inngrepsfri natur, og investorer risikerer å få et svært negativt omdømme ved å være involvert i Davvi. 
Urfolksrettigheter er dessuten beskyttet av internasjonale konvensjoner, og konflikter med urfolk får ofte 
stor negativ oppmerksomhet internasjonalt. 
 
Vi viser for øvrig til utfyllende høringssvar på melding om Davvi vindkraftverk fra Norsk Ornitologisk 
Forening og fra Naturvernforbundet i Finnmark: 
http://www.birdlife.no/innhold/bilder/2018/01/02/4890/uttalelse_davvi_vindkraftverk.pdf  
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13129915-1514833879/Fylkeslag%20-
%20Finnmark/Dokument/horingsuttalelse%20NVFF%20NVE.pdf 
 
 
Totalt sett vil Davvi vindkraftverk være svært ødeleggende for både naturverdier og lokalsamfunn. Vi 
anmoder St1 om å trekke seg ut så snart som mulig. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
   
 
 
Silje Ask Lundberg,      Leif Wasskog 
leder i Naturvernforbundet    Leder i Naturvernforbundet i Finnmark 
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