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Høringsuttalelse Grøndalstjønna kraftverk, ref. 201107581-12.
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) vil benytte seg av muligheten til å gi en
høringsuttalelse i denne saken.
Grøndalstjønna kraftverk vil bli plassert midt i et populært turområde hvor NTT har en
merket tursti. Kraftverket i sin helhet med dam, rørgate, tørrere elv og kraftstasjon vil
bli et svært synlig landskapselement fra stien. Turstinettet er en del av et større
stinett i fjellområdet mellom Skorovas i Namsskogan og Nesådalen i Grong. Dette er
et yndet utfartsmål for fotturer, toppturer og ikke minst jakt- og fisketurer. Området
fremstår som uberørt og er en del av et større INON-område. Området rundt
Grøndalstjønna har et rikt fugleliv som gir en helt spesiell naturopplevelse. Når vi vet
at friluftsliv i naturområder er den viktigste formen for aktivitet vi gjennomfører og at vi
gjerne vil oppleve naturens ubesudlede ro og stillhet1, så er vi redde for at dette kan
føre til at områdets helt spesielle kvaliteter mister noe av sin verdi.
Selv om Namsskogan og resten av indre Namdal har mye uberørt natur og flere store
fjellområder så vil det være viktig å bevare områdene som har den enkle
tilretteleggingen og tryggheten de røde T’ene representerer. Det er litt lavere terskel
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for å dra på tur i områder med merkede stier, og folk flest bruker stiene i områder der
de finnes2. Et inngrep her er vi redd for at kan føre til at færre folk bruker fjellet og
dette flotte turområdet, derfor er vi svært negative til en utbygging av dette
kraftverket. Turstien går også over området med det planlagte Nedre Skorovasselva
kraftverk, men dette er så tett opp til eksisterende infrastruktur at det anser vi som
mindre konfliktfylt. Men vi må be om at den planlagte veien som krysser elva her blir
laget slik at det fortsatt fremgår klart at turstien starter her.

Med vennlig hilsen

Nina Pettersen
Daglig leder Nord-Trøndelag Turistforening
nina.pettersen@dnt.no
mobil 93004930

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

2

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport%5C2010%5C551.pdf

