Til Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Sandefjord, 02.10.2018
Tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Oslofjordens Friluftsråd, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold krets av Norges Speiderforbund og Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske
Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord
Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved
Havpadlerne Tønsberg og Sandefjord Kajakk, Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp- og
Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes Landsforening i Larvik, Sandefjord
Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk.
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Nasjonal ramme for vindkraft
Innspill om regionale interesser i Vestfold
Natur- og friluftslivsorganisasjonenes regionallag er invitert til å gi sine innspill om regionale
interesser i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft. Analyseområde nummer 4 omfatter
Vestfold. Kartene på deres nettsider gir svært dårlig grunnlag for stedsbestemmelse og gjør det
vanskelig å vurdere hvilke områder som er vurdert som aktuelle. Denne uttalelsen kommer derfor på
grunnlag av en vurdering om at det er åsene øst og spesielt vest for Lågendalen dere har merket som
aktuelle for vindkraftutbygging.
Området vest for Lågendalen
Et område merket grønt med 32-34 øre/ kWh sammenfaller med et viktig regionalt turområde hvor
Larvik og Omegn Turistforening merker stier og hvor det kjøres opp skiløyper om vinteren. Området
er svært viktig for friluftslivet og som det sikreste skiområdet for snø benytter folk fra hele regionen
skiløypene her om vinteren. Det er også et av de få større sammenhengende naturområdene med
mulighet for å finne stillhet og ro igjen i Vestfold.
Området øst for Lågendalen
Områdene merket med lys grønt med 34- 36 øre/ kWh sammenfaller med områder hvor Tønsberg og
Omegn Turistforening og Sandefjord Turistforening har merkede stier og en hytte. Disse områdene
benyttes av hele regionen, som er en av de tettest befolkede områdene i Norge. Det er derfor svært
viktige områder for friluftsliv og folkehelse i regionen.
Andre områder er det svært vanskelig å identifisere og derfor ikke mulig å gi noen uttalelser om med
nåværende kartgrunnlag. Vi vil derfor på generelt grunnlag be om bedre kartgrunnlag og utvidet frist
for at kommuner og organisasjoner har mulighet til å medvirke og å uttale seg i denne saken.
Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Vestfold
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Fylkeskoordinator
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