
Uttalelse fra Trondheim Klatreklubb (TKK) i forbindelse vindkraftutbyggingen på Fosen 
 
Vi viser til uttalelse fra Norges Klatreforbund (NKF) som kan leses her og uttalelse fra Norsk Tindeklub 
som kan leses her. Som Norsk Tindeklub påpeker er det viktig å satse på fornybar energi, men vi er 
kritiske til at en slik utbygging skjer i et tildels uberørt område med stor friluftsverdi. 
 
Svært mange av våre medlemmer bruker disse områdene i forbindelse med alle typer klatring 
ukentlig − året rundt. Det gjelder spesielt områdene fra Harbak til Vingsand. Sporløs ferdsel 
praktiseres strengt. Vi ønsker å bevare den unike naturen slik at kommende generasjoner klatrere og 
andre naturinteresserte får ta del i de opplevelsene vi har satt så stor pris på. 
 
Med vindkraftutbygging følger naturlig nok store konstruksjoner i form av vindmøller, men også et 
omfattende veinett. De store konstruksjonene og infrastrukturen vil forandre landskapet drastisk. I 
tillegg til det visuelle aspektet kan vi, som Norges Klatreforbund påpeker, miste muligheten til 
utvikling av nye klatrefelt. Det er betenkelig all den tid vi ser en kraftig økning i interessen for klatring 
som sport. Trondheim Klatreklubb ønsker å bidra til at flere åpner øynene for klatring ute i tillegg til å 
klatre på plast inne. Klatring er en fin måte å være i naturen på. 
 
Sist sommer hadde vi storfint besøk på Harbak av to amerikanske ungdommer fulgt av et filmteam. 
Det var et svært motiverende møte for noen av våre juniorer på helgetur. Flott og hard klatring 
finnes mange steder i verden og områdene vindkraftutbyggingen skal skje i er blant disse. Det 
spesielle med klatredestinasjonene på Fosen er det storslåtte landskapet. Dette merker man seg i 
utlandet og vi ser en økende interesse for områdene vi er så glad i. Vi frykter at interessen i utlandet 
vil dale om vindkraftutbyggingen gjennomføres. 
 
Så forstår også vi at saken er formelt behandlet allerede. Vi er lei for at vi ikke har blitt regnet som en 
høringsinstans og at vi heller ikke har klart å fange det opp. Vi håper, som Norges Klatreforbund og 
Norsk Tindeklub, at vi gis muligheten til å komme med innspill i den videre prosessen. 
 
 
Med hilsen styret i Trondheim Klatreklubb, 7. mars 2016. 
 
 
Uttalelsen er sendt til: 
 
Ordfører Åfjord: Vibeke Stjern, vibeke.stjern@afjord.kommune.no 
Ordfører Roan: Einar Eian, einar.eian@roan.kommune.no 
Fosnafolket: redaksjonen@fosna-folket.no 
Adresseavisen: 07200@adresseavisen.no 
NRK Trøndelag: 03030@nrk.no 
Åfjord Utvikling: david@afjordutvikling.no; post@afjordutvikling.no 
Fosen Naturvernforening: mosteras@online.no 
Statkraft: knut.fjerdingstad@statkraft.com 
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