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Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft
Vi viser til høringsbrev vedrørende Nasjonal ramme for vindkraft med høringsfrist utsatt til 20.10.2018.
Spydeberg kommune er vertskommune for landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim.
Landbrukskontoret HSA har forvaltningsansvar i alle tre kommunene, og svarer med dette også for Askim
og Hobøl. Søndre deler av Spydeberg og Hobøl kommuner i Østfold er en del av analyseområde 3. Vi kan
ikke se at Askim kommune inngår i analyseområdet.
Områdene som er tatt med i våre kommuner er store sammenhengende skogarealer med flere
naturtyperegistrerte myrer, et naturreservat, mange registrerte kulturminner, MIS-figurer og arealer som i
kommuneplanen er avsatt til friluftsliv både med og uten tilrettelegging.
Friluftsliv
Spydeberg har nylig gjennomført kartlegging av friluftsområder i kommunen. Prosjektet er initiert av
Miljødirektoratet. Resultatet av kartleggingen er digitalisert og brukes som grunnlag i Spydebergs
høringsuttalelse.

Analyseområdet inkluderer registrert friluftslivsområde Trestikkeltjern, Gravstjerna og Svarttjenn
- som er stort turområde uten tilrettelegging, men godt merket og mye brukt. I det samme området går
Trollerudstien – en grønnkoridor registrert som viktig friluftsområde.
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I tillegg inkluderer analyseområdet Sundby og Spydeberg varde, registrert som viktig friluftsområde.
Spydeberg varde er Spydebergs høyeste punkt og et yndet turmål for lokalbefolkningen. Stenerud
naturreservat hører til dette friluftsområdet.
Stutfosstjern er registrert som viktig friluftsområde for lek og rekreasjon. Her settes det ut ørret, og det
tiltrekker fiskere. Det er også fine turstier rundt.
Mørk golfbane er også registrert som svært viktig friluftsområde for rekreasjon, hvor det spilles golf i
sommerhalvåret og kjøres langrennsløyper i vinterhalvåret. Området brukes av både fastboende og
tilreisende. Golfbanen er et trekkplaster i kommunen og naturen i området oppleves uberørt.
I Hobøl kommunes kommuneplan er analyseområde 3 innenfor hensynssone friluftsliv og bevaring
naturmiljø og kulturmiljø. Hensynssonen skal ivareta kommunens store skogområder og de tilhørende
verdier for friluftsliv og naturmangfold. Tiltak eller aktiviteter etter pbl §§ 20-1 og 20-2 som vil kunne dele
opp områdene eller negativt påvirke områdenes verdier skal derfor unngås.
Spydeberg kommune har et eget forum for friluftsliv bestående av representanter fra ulike organisasjoner
som har som formål å fremme friluftslivets interesser. I møte 3. oktober fremmet de følgende innspill til
Nasjonal ramme for vindkraft:
Forumet stiller seg positive til at det jobbes med alternative energiløsninger, og har i utgangspunktet ikke
motforestillinger mot at det i Spydeberg er områder som er aktuelt for vindmøllepark. Imidlertid har
forumet lyst til å knytte noen kommentarer generelt til vindmølleparker ut fra friluftslivets ståsted.
Inngrep i naturen:
Etablering av vindmølleparker medfører store inngrep i naturen, inngrep både i forbindelse med etablering
og drift. Det vil medføre at det blir en annen og ny bruk av området, og området vil gi andre
muligheter/opplevelser enn det tradisjonelle friluftslivet.
På generelt grunnlag er man fra et friluftslivperspektiv bekymret for slitasjen på vegetasjonen og hvordan
og dyrelivet vil påvirkes av luftdraget fra vingene.
Vårt klima er variert og nedbør i kombinasjon med frost kan føre til at is fester seg på vingene. Når disse
slenges av vil det kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for de som ferdes i nærheten. Dette er bør hensynstas i
områder hvor mennesker ferdes.
Til slutt ønsker forumet å komme med et innspill om at det vurderes kombinasjonsmuligheter med
alternative energiløsninger som f.eks. solenergi hvis først skal gjøre store inngrep i naturen og bygge en
vindmøllepark.
Vår vurdering av konsekvenser for friluftslivet ved utbygging av vindkraft er at infrastrukturen som følger
med vil føre til at området ikke lenger framstår som urørt. Samtidig vil veier legge forholdene til rette for
nye aktiviteter som for eksempel sykling. Området er langt unna unaturlige støy- og lyskilder i dag, og er
det eneste relativt urørte naturområdet vi har.
Miljøregistrering i skog og naturtypekartlegging
Det er flere miljøkvaliteter som er registrert via naturtypekartlegging og i forbindelse med miljøregistrering
i skogbruket. Nærmere informasjon om registreringene er lett tilgjengelig i NIBIOs kartverktøy.
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Vilt
Hele området er i eldre kartlegginger registrert som viktig viltområde. Noen av artene som har tilhold i
området er hensynkrevende, informasjon om dette er unntatt offentlighet. En eventuell utbygging vil kreve
mer konkret vurdering og konsekvensutredning.
Det er et stort sammenhengende område som er viktig for hjortevilt i kommunene. Områdene sør i Hobøl
og Spydeberg er for øvrig revir for ynglende ulv.
Kulturminner
Kulturminnekartet dokumenterer at det er flere registrerte kulturminner som må hensyntas dersom det blir
utbygging av vindkraft.
Konklusjon
Etter en samlet vurdering finner vi at vindkraftutbygging i Spydeberg og Hobøl kommuner innenfor
analyseområde 3 krever at flere hensyn må utredes ytterligere før endelig konklusjon treffes, spesielt i
forhold til friluftsliv og vilt. Askim kommune er ikke vurdert nærmere.
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