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Forslag U6:  1 

Tromsdalen - en nasjonal miljøsak 2 

 3 

På landsmøtet i 2011 ble det vedtatt en uttalelse om konsekvensene av en eventuell 4 

utvidelse av kalksteinsbruddet Tromsdalen i Verdal. Det ble påpekt at uttak av kalk i 5 

dagbrudd medfører store naturødeleggelser, og at Tromsdalen vil lide varige skader på 6 

grunn av dette.  7 

 8 

Kommunestyret i Verdal har nå i sommer vedtatt en kommunedelplan, som innebærer en 9 

firedobling av dagens produksjon og et arealinngrep som omfatter 2270 da. Det nåværende 10 

bruddet er 560 da. Søsterbedriften, Norfrakalk, som brenner kalken på Ørin (også i Verdal) 11 

har planer om å utvide driften fra en ovn til tre ovner. Området på Ørin, hvor Norfrakalks 12 

fabrikk brenner kalk fra Tromsdalen, utsettes for forurensning av kvikksølv og dioksiner, som 13 

fabrikken har fått KLIFs tillatelse til å slippe ut. 14 

 15 

Det er også viktig å fremheve andre konsekvenser som påvirker natur og miljø i kommunen, 16 

som for eksempel tungtransport gjennom deler av Verdal sentrum. Riktig nok har 17 

transportbånd som et alternativ til transport med lastebiler vært nevnt, men dette er ikke 18 

med i konsekvensutredningen eller i kommunedelplanen. CO2 er også en viktig faktor i 19 

denne saken.  Med denne gitte utvidelsen, der Norfrakalk bygger to nye kalkbrenningsovner, 20 

vil bedriften reversere norsk industris oppnådde reduksjon av CO2 utslipp på 2 %, til en 21 

økning på 4%. Med slike tall er det er på tide at vi gjør bedriften ansvarlig for sine globale 22 

påvirkninger.  23 

 24 

Landsmøtet mener at det som skjer i Tromsdalen er en nasjonal miljøsak og gir sin fulle 25 

støtte til det videre arbeidet for å redusere miljøkonsekvensene av kalkvirksomheten og å 26 

bevare Tromsdalen mest mulig som naturområde. 27 

 28 
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Forslagsstiller: Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og Naturvernforbundet i Verdal 30 

Sendes til MD, KLIF, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Verdal 31 

kommune, Norfrakalk 32 
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