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Høringsuttalelse i forbindelse med søknad om ny atkomstvei fra Sørfjorden til Kvitfjell og Raudfjell 

vindkraftverk, saksnummer 200402467;200701246;201505233. 

Innledning 

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA er en sammenslutning av grunneiere samt jakt-og 

fiskerettighetshavere, i området Sjøtun og Sandneshamn. Dette innebærer også områdene 

Finnkollen, Sørfjorddalen, Raudfjell, Bogdalen og Kvitfjell. Utmarkslagets geografiske område 

avgrenses mot Nordre Kattfjord Grunneierlag i øst, Søndre Kvaløy Utmarkslag i sør, og Buvik, 

Brensholmen og Storsletta i vest og nordvest; se vedlagt kart. Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag er 

registrert i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 914 437 075. 

I utmarkslaget vedtekter § 2, fremgår lagets formål:  

«Utmarkslagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i samarbeid å utnytte 

utmarksressursene som ledd i gårdsdrifta, samt å få gjennomført et effektivt vilt- og fiskestell innen 

området, og sørge for at markedsføringen av jakt- og fiskerettigheter skjer på en rasjonell og 

betryggende måte.» 

Laget skal med andre ord sørge for at områdets hjemmelshaverne sine interesser i forbindelse med 

jakt og fiskerettigheter blir ivaretatt. Dette innebærer i praksis viltforvaltning, i form av salg av jakt- 

og fiske-kort på grunneiernes grunn i tre forskjellige soner; se vedlagt kart. I tillegg kommer tildeling 

av elgvald til jaktlag i forbindelse med forvaltning og jakt av elg i lagets området. Utmarkslagets 

eneste inntektskilde er salg av de nevnte rettigheter.  

Det legges først til grunn at det er utvilsomt at det planlagte vindkraftverket på Kvitfjell og Raudfjell 

kommer til å medføre negative konsekvenser for faunaen, herunder også de jaktbare arter i 

utmarkslagets geografiske område. Således vil vindkraftverkene totalt utgjøre et vesentlig inngrep i 

utmarkslagets interesser. Videre er det på det rene at den omsøkte atkomstvei vil medføre 

tilsvarende negative konsekvenser for det samme dyrelivet i Sørfjorddalen. Dermed vil de foreslåtte 

endringer av ny atkomstvei gjøre nok et sterkt inngrep i utmarkslagets interesser. På denne bakgrunn 

anser Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA seg nødt til å sende inn høringsuttalelse. Utmarkslaget vil i 

det følgende redegjøre for vårt syn på saken. 
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Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA sitt syn på saken 

Den foreslåtte endring av ny atkomstvei fra Sørfjorden og opp i Sørfjorddalen vil atter legge beslag på 

utmarkslagets geografiske område for salg av rettigheter til jakt og fiske. Fra før av har det blitt gitt 

konsesjon til utbygging av vindkraftverk i utmarkslagets to aller beste områder for småvilt, i sone 1 

og store deler av sone 2, se vedlagt kart. De to sonene er kjente og attraktive områder for 

småviltjakt, som nyter svært godt renomme i Tromsø-regionen, og tiltrekker seg årlig mange jegere. 

Det er utvilsomt at en eventuell atkomstvei opp Sørfjorddalen vil legge beslag på jakt- og 

fiskemulighetene på de resterende deler av sone 2. Dersom søknad om ny atkomstvei skulle 

innvilges, vil utmarkslaget kun stå igjen med sone 3 som jaktbart område. Konsekvensen av dette vil 

være at utmarkslaget vil tape store deler av sin inntekt i området. 

Utmarkslaget er videre av den oppfatning av at det til nå i prosessen ikke er fremlagt dokumentasjon 

som gir sikker kunnskap om de negative konsekvenser tiltaket vil utgjøre for faunaen i Sørfjorddalen, 

utover fugleundersøkelsen gjort utelukkende på Kvitfjell og Brattfjell av BIO – BJØRN UTREDNING i 

juni 2005. Ettersom undersøkelsen tar for seg et svært begrenset geografisk område, som ikke 

berører hverken Raudfjell eller Sørfjorddalen, kan den ikke ansens som tilfredsstillende i denne 

saken. Om NVE skulle vurdere at ny atkomstvei ikke vil gjøre negativt utslag på fauna og jaktbare 

arter i Sørfjorddalen, krever utmarkslaget at det i tråd med føre-var-prinsippet at NVE legger frem 

tilfredsstillende dokumentasjon for dette. Skulle NVE ikke legge frem slik dokumentasjon, er 

utmarkslaget av den oppfatning at det vil være i strid med nevnte prinsipp, slik det fremgår i 

naturmangfoldloven § 9 og Grunnloven § 112. 

I forlengelse av dette bes det om at en ny konsekvensutredning også vurderer de negative effektene 

på faunaen, herunder de jaktbare arter, som ny atkomstvei gjennom Sørfjorddalen vil utgjøre, samlet 

sett sammen med vindkraftverkene på Raudfjell og Kvitfjell. På grunn av at totalbelastningen av 

faunaen i områdene Kvitfjellet, Raudfjellet og i Sørfjorddalen, mener utmarkslaget at en atkomstvei 

gjennom Sørfjorddalen vil påvirke faunaen, herunder også de jaktbare arter av både småvilt og 

storvilt, i så stor grad negativt at det må foretas konsekvensutredning av omsøktes tiltaks påvirkning i 

området før tiltaket kan iverksettes. 

På bakgrunn av dette mener Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag at saken ikke er tilstrekkelig opplyst. 

Så bemerkes det at den foreliggende anleggsvei i Sørfjorddalen ble anlagt i forbindelse med 

montering av pilot-vindmølla Margrethe Kitti I. Under et informasjonsmøte før utbygging av 

anleggsveien og pilot-vindmølla, ble det lagt til grunn at denne anleggsveien skulle ryddes opp og 

såes igjen senest to år etter at anlegget var satt i drift. Utmarkslaget er av den oppfatning av at 

denne oppryddingen skulle vært utført innen to år etter at «Margrette Kitti I» brant, ble demontert 

og fraktet ned i 2010. 

For Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag fremstår det som uforståelig at denne oppryddingen ikke ble 

utført i løpet av 2012. I forlengelse av dette finner utmarkslaget det uheldig at konsesjonshaverens 

unnlatelse av denne plikt nå ser ut til å tjene konsesjonshaveren. Det vil stride mot utmarkslagets og 

øvrigheten i Kattfjord sin rettsfølelse om konsesjonæren har unnlatt å rydde opp etter 

pilotprosjektet, for så gå hen å få innvilget søknad om ny atkomstvei på en vei, når veien i 

utgangspunktet ikke lengre skulle eksistere. 
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Til sist bemerkes det at utmarkslaget finner at det vil være i strid mot lagets forutberegnelighet om 

NVE etter alle år nå skal beslutte at atkomstveien skal gå opp fra Sjøtun og gjennom Sørfjorddalen. 

Helt siden oppstarten av prosjektet har både utmarkslaget og andre aktører i Kattfjord forholdt seg til 

at atkomstveien til vindkraftverket skulle være fra Buvik, og dermed tilrettelagt sin drift ut i fra det.  

Det fremstår dermed som svært urimelig for Sjøtun/Sandnesham Utmarkslag SA om atkomstveien nå 

endres, all den tid det vil gjøre så store utslag på lagets virksomhet. 

På bakgrunn av dette, samt det som er nevnt over, mener utmarkslaget at tiltaket ikke bør gis 

konsesjon. 

Ettersom tiltaket kommer til å ha så store ulemper for utmarkslaget, de jaktbare arter, samt øvrig 

faunaen generelt, kan ikke laget se andre tiltak som kan redusere virkninger for lokalmiljøet. Dette 

særlig med tanke på at konsesjonshaveren helt siden starten av prosjektet har planlagt å legge 

atkomstveien i tunell fra Buvik og opp til fjellet. Utmarkslaget er av den oppfatning av at en 

atkomstvei gjennom tunell fra Buvika vil medføre langt mindre ulemper på faunaen, og de jaktbare 

arter, sammenlignet med omsøkte anleggsvei via Sjøtun og Sørfjorddalen.  

Avslutningsvis ønsker utmarkslaget å påpeke at laget finner det svært uheldig for behandling av 

saken at seksjonsleder i NVE, Arne Olsen, har uttalt i positivt ordelag om tiltaket i lokalavisa iTromsø 

13. september 2017. I avisartikkelen uttaler han at han finner det positivt å ilandføre 

vindmøllekonstruksjonene i Nordfjordbotn. For det første kan ikke utmarkslaget se at et slikt 

alternativ vil medføre mindre ulemper for utmarkslaget i forbindelse med omsøkt tiltak. For det 

andre finner laget det svært uryddig at forvaltningens leder uttaler seg så positivt om tiltaket i media 

i forkant av saksbehandlingen. Dette tyder på dårlig forvaltningsskikk, som bidrar til å svekke NVE sin 

troverdighet i det berørte lokalmiljøet. 

 

Styret 
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Utmarkslagets område skravert med rødt 


