
 

 

 

 

         Oslo/Trondheim 3. mai 2019 

Trønderenergi 

v/ Ole Marius Ingvaldsen 

sormarkfjelletvindpark@tronderenergi.no 

Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening ber om innsyn i 

rapport fra hubro kartlegginger  

Den 24.april i år ble det kjent at det er gjort lydobservasjoner av hubro i områdene nær der det er 
igangsatt anleggsarbeid for å bygge ut Sørmarkfjellet vindkraftanlegg. Naturvernforbundet og NOF ber 
om å få innsyn i kartleggingsrapporten fra Magne Husby, Førsteamanuensis ved Nord Universitet som 
er leid inn av Multiconsult for å undersøke om det er hubro i området. 
 
Vi har skjønt det slik at undersøkelsene til Husby skal ferdigstilles og rapporteres i løpet av denne eller 
neste uke.  
 
Vi viser til miljøinformasjonsloven, som har til «formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon 
og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet» 
 
§ 2.Hva som forstås med miljøinformasjon 
(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om 
a) miljøet, 
b) faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder 
- planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet, 
- produkters egenskaper eller innhold, 
- forhold ved drift av virksomhet, og 
- administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, 

strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger 
 
Viser også til loven § 16. Rett til miljøinformasjon om virksomhet 
 

(1) Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved 
virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning på miljøet. 

 
Vi anser at resultatene fra kartleggingsrapporten definitivt er informasjon som faller inn under lovens 
definisjon av miljøinformasjon, og at Trønderenergi er å anse som en virksomhet som er pliktig til å gi 
slik informasjon. Vi ber om å få oversendt rapporten med en gang den foreligger. 
 
Vennlig hilsen 

 

      
 

Silje Ask Lundberg        Kjetil Aa. Solbakken 
leder         generalsekretær 
Norges Naturvernforbund      Norsk Ornitologisk Forening 
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