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Nasjonal ramme for vindkraft - Utsatt frist for innspill til 20.10.2018
Bardu kommune avgir med dette en faglig uttalelse til foreliggende planer og uttalelsen gis til
analyseområde nr 36. For enklere å finne riktig kart burde områdene på oversiktskartene for hvert
fylke også vært nummerert.
Område 36 dekker deler av både Bardu og Målselv kommuner. Friluftsegion Indre Troms med to
nasjonalparker ligger i området.
Bardu kommune er sterkt berørt av kraftutbygging og militær aktivitet med skytefelt. Indre deler av
Bardu som også er en viktig del av friluftsregion Indre Troms, dvs områdene rundt Altevatn,
Leinavatnet og Gævdnjajavri, er Troms fylkes viktigste utfartsområde som ikke er knyttet til kyst.
Hele området mellom rikstrensen mot Sverige og kommunegrensen mot Målselv er kartlagt som
«Viktig» og Svært viktig» friluftsområde (vedlegg). Fylkesmannen har avslått kommunens forslag til
rekreasjonsløype for snøskuter i dette området. Begrunnelsen er gitt med hensyn til
friluftsinteresser, biologisk mangfold og landskap.
Også områder lenger nord og vest i kommunen er kartlagt som «svært viktig friluftsområde», og
viktigst er området Skoelvdalen med Hjerttind.
Altevassområdet er viktig svært for naturbasert reiseliv/utmarksturisme med flere firmaer som driver
sin virksomnet i området, og ikke minst for både norsk og svensk reindriftsnæring.
Kommunen er sterkt berørt av linjer i forbindelse med kraftutbygging og rådmannen mener at
vindkraftanlegg i disse områdene vil ha stor negativ betydning for både friluftsliv, biologisk mangfold,
landskap og næringsinteresser knyttet til natur og friluftsliv samt reindrift.

Per Åke Heimdal
leder avd. plan og utvikling
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Enhet teknisk
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223

VEDLEGG:

Vedlegg: Kart over kartlagte friluftsområder i Bardu og Målselv.

Kart over friluftsområder (Kilde: Tromsatlas)

