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NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND
Vi viser til utsendt forslag der det er fort opp 43 om
r a der som et ut gangspunkt for den analysen som
nå er på gang. D isse dekker ang ivei ig 64 % av Norges landareal.
I Bodø og Omegns Turistforening sitt interesseområde er det angitt to områder og begge disse
omfatter foreningens kj erneområder .
Område 31 strekker seg tvers over Norge og berører N asj onalparker som Lakho, Saltfjellet-Svartisen
m
e d Gasvatnan landskapsvernomrade og Junk erdal-Balvatnet . I tillegg finner vi Urskar naturr eserv at.
Vi anser det som helt uaktuelt a anlegge vindmøller innenfor de nevnte verneområdene. Det er også
uakseptabelt med slike anlegg i tilknytning til dem. Området nord for Gåsvatnan
landskapsverneområde er et svært mye brukt friluftsområde. Det gjelder Beiarfjell i sin helhet og
områdene nordover mot Lurfjell og Børvasstindene. Sulitj elma med Sulitjelmafjellene er også et helt
sentralt friluftsområder for befolkningen i Salten. Det er også økende bruk av disse områdene fra
t ilreisende.

A anlegge industriomrader, som er det vi snakk er om, i disse kupert e fjellomradene vil medfore en
betydelig forr ingelse av det vern som allerede er foretatt og den friluftsakti v itet som er her. I tillegg til
den estetiske forringelse som følge av eventuelle vindmøller, snakker vi om støy og iskasting. Det
siste vil kunne b li direkte farlig i disse områdene som også benyttes mye t il skigåing. En like stor om
ikke større forringelse vil følge av eventuell veibygging. A frakte svære vindmøllevinger i slikt kupert
fjellterr eng vil matte bety et anselig antall km. med vei som kun kan re duseres ved at man velger a
sprenge seg fram. Så vel veier som deponi i tillegg til vindmøller, vil rasere områdene for den
friluftsaktivitet som i dag finner sted her.
Omrade 32 strekker seg også på tvers av Norge. I forhold til BOT sine interesser, berøres i første
rekke områdene nord for Rago nasj onalpark i grenseområdene mot Sverige og mot Veikdalen
naturreservat. Dette er mye brukte friluftsområder både i fonn av tradisj onelt friluftsliv, men også j akt
og fiske. Vi ser også at dette er områder med tiltakende verdi for friluftslivet ikke minst da det har
økende. populari tet a ga Norge på langs uten akrysse grensen mot Sverige.
De samme argumenter som er nevnt under Omrade 3 1, vil også gjelde her.
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