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Supplerende uttalelse - Søknad om konsesjon for vindkraftverk på Sjonfjellet i Nesna og Rana
kommuner
Norsk Grotteforbund (NGF) viser til:
 Søknad fra Norsk Grønnkraft AS, høringsbrev datert 7. september 2010, om konsesjon for et
vindkraftverk på Sjonfjellet i Nesna og Rana kommuner.
 Søknad fra Nord-Norsk Vindkraft, høringsbrev datert 7. september 2010, om konsesjon for et
vindkraftverk på Sjonfjellet i Nesna og Rana kommuner
 Vår uttalelse til søknaden fra Nord Grønnkraft AS av 31. oktober 2010 (vedlagt)
 Vår uttalelse til søknaden fra Nord-Norsk Vindkraft av 31. oktober 2010 (vedlagt)
I begge uttalelsene våre skrev vi at vi ikke kjente til grotter innenfor planområdet. Men vi understreket at det fortsatt finnes mange uoppdagete/ukjente grotter. Videre ba vi utbyggerne være på vakt
ovenfor ev. grotter de måtte oppdage under arbeidet og om at hvis det oppdages nye grotter i området
så skal grottas verneverdier og kvaliteter kartlegges før arbeid som kan skade grotta fortsetter.
Viggo Bruksås, mangeårig grotteentusiast, var på tur på Sjonfjellet 3. september 2011. Han og følget
oppdaget da at det er masse grotter i området, på en 11 timers tur i området så de mellom 20 og 30
grotteåpninger og de gikk inn i flere av grottene. De rakk ikke å gå gjennom hele området, men lokalkjente sier at det er mye mer der. De observerte også masse kalkholdig berggrunn i området. Ingen av
de nyoppdagete grottene er kartlagt eller skikkelig dokumentert på annen måte. Norsk
Grotteforbund mener hele dette interessante området bør undersøkes og dokumenteres grundig
før en ev. utbygging kan tillates å starte.
I uttalelsene 31. oktober 2010 skrev vi at det i følge kartportalen www.ngu.no/kart/arealisNGU/ er lite
kalkførende bergarter på Sjonfjellet. Ved nærmere studie viser kartportalen imidlertid at det er en
stripe med kalkstein og dolomitt i utkanten av området. Vi beklager at vi ikke så dette før vi skrev
uttalelsene av 31. oktober 2010.
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Med vennlig hilsen
Anders Westlund
Nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund

Kopi:
 Norsk Grønnkraft AS, post@norskgronnkraft.no
 Nord-Norsk Vindkraft AS, steinar.helland@skd.no
 Nesna kommune, postmottak@nesna.kommune.no
 Rana kommune, postmottak@rana.kommune.no

Vedlegg:
 Vår uttalelse til søknaden fra Nord Grønnkraft AS av 31. oktober 2010
 Vår uttalelse til søknaden fra Nord-Norsk Vindkraft av 31. oktober 2010
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