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Klatrarmiljøet vil kjempa for Uskedalen og mot vindkraft. 06.07.2019

Bergen Klatrarklubb vil kjempa mot at det kan koma vindmøller i fjella kring Uskedalen.
 

Bergen Klatrerklubb med alle sine aktive medlemer kastar seg inn i debatten om vindmøller i fjella kring
Uskedalen. Dette gjeld særleg i høve til dei fjella der klatrarmiljøet har funne sine plassar. Kvinnherad
Turlag har også engasjert seg i kampen mot vindkraft i Uskedalen og elles i fjella i Kvinnherad. Les kva
Bergen Klatrarklubb skriv i sine merknader om Uskedalen:

 
 

Uskedalen og Eikedalen i Kvinnherad er pekt på som egnede områder for vindkraft. Kvinnherad Turlag har
engasjert seg i kampen mot vindkraft i dalen. Det bør alle klatreklubber som har interesse av å bevare et av
landets beste klatreområder også gjøre. Nå står hele dalen i fare for å bli omringet av vindkraftturbiner.

 
Klatreopplevelsen i de massive fjellveggene på 6-900 meter vil bli kraftig forringet om det skal plasseres 250
meter høye vindturbiner på toppen, og hver av disse turbinene trenger et planert areal på størrelse med en
fotballbane i tillegg til tilkomstveier på 5-6 meters bredde. Støynivået fra turbinene vil muligens vanskeliggjøre
kommunikasjon i veggen også.  

 
Manglende kunnskap om friluftslivsområder preger vurderingene som er lagt til grunn for mange av områdene
som er utpekt som egnede for vindkraft. Det er viktig at alle friluftsorganisasjoner sørger for å gi OED og NVE
oppdatert kunnskap før den endelige nasjonale rammen for vindkraft presenteres.

 
Bergen Klatreklubb deltok på regionalt innspillsmøte i regi av Olje og energidepartementet  (OED) og NVE i
Bergen torsdag 23. mai i forhold til nasjonal ramme for vindkraft.

Vindkraft vil etter hvert utgjøre ti prosent av norsk kraftproduksjon. OED har gitt NVE i oppdrag å lage en
nasjonal ramme for vindkraft. De utpekte områdene er der det er størst sannsynlighet for at det blir gitt
konsesjon, og disse gir et signal til utbyggerne om hvor det er mest egnet å bygge. Men det er først i
konsesjonsbehandlingen det avgjøres hvor det vil bli bygget vindkraft, forklarte statssekretær Liv Lønnum.
Nå ønsker vi oss konkrete synspunkt med begrunnelser i forhold til de utpekte områdene. Det er derfor vi
har disse innspillsmøtene, fortsatte Lønnum.
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