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FRILUFTSLIV

Vindkraft og friluftsliv kan fungere godt sammen. Ved utbygging legges det vekt på å ivareta hensyn til
friluftsliv, biologisk mangfold og natur. Parken blir ikke inngjerdet, og det legges få, om ingen, restriksjoner på friluftsliv som jakt, fiske, trening og turgåing. Det kan i utgangspunktet høres litt rart ut, men
erfaring viser at nye veier øker mulighetene for nye aktiviteter som sykling, tur, tidlige skiløyper og som
anmarsjområde til nye toppturer. Økt tilgjengelighet gir økt bruk!

Vindparkene på Ytre Vikna og Bessakerfjellet, henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag er gode ekempler på
godt samarbeid hvor det er bygget besøkshytter hvor
friluftsfolk kan søke ly og finne utsikt. Ytre Vikna ble
åpnet i oktober 2012, og allerede før sommersesongen 2013 er besøksboken i ferd med å bli fullskrevet,
bare i påsken var det 250 personer som skrev seg inn.
Når sommeren kommer er det mulig å låne en sykkel
og nyte turen fra sykkelsetet. På Bessakerfjellet er
“besøkshytten” den mest besøkte attraksjonen i området med omlag 2000 besøkende i 2012.
På Ut.no, som er DNTs og NRK turplanlegger på nett,
finnes flere turer både i og med innsyn til vindmøller.
En av disse Høg-Jæren Energipark. Turen beskrives
som en tur i typisk Høg-Jærennatur med god utsikt i
enkelte retninger, og en kikkert er anbefalt både til å
studere utsikten og vindmøllene. I Høg-Jæren vindkraftverk er det også lagt opp til andre aktiviteter. Vindparkløpet på Høg-Jæren har blitt et fast arrangement
som viser at aktivitet og vindpark kan kombineres.
Vestlandsforskning gjennomførte i perioden 20072009 et forskningsprosjekt som konkluderer med
at det ikke finnes dokumentasjon på at vindkraftutbygging påfører alvorlige negative økonomiske konsekvenser for reiselivet. Undersøkelsene var basert
på 40 internasjonale publikasjoner, intervjuer med
turister, 3 case-studier og erfaringer fra Smøla. Svært
få turister oppgir at vindkraftanlegg påvirker deres

valg av reisemål positivt, men en betydelig andel sier
de kan tenke seg å besøke et vindkraftanlegg som er
tilrettelagt. Om vindparken på Smøla har noen av de
mest hardbarkede beboerne uttalt: «Eg syntes dei er
veldig fine når en kikar på dei, spesielt i solnedgang
og soloppgang. Da går vengen rundt, slik at han kjem
framfor sola… det er som dansande englar!» (Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 18.11.2012)
Jakt er en viktig del av den norske tradisjon og friluftsliv. Om vindparken på Vikna uttaler en jeger:
«Under gåsejakt på Vikna pleide vi å kjøre opp til vindmølleparken på “Propellfjellet” og bruke dette som
utkikkspunkt for å se gåsetrekket og hvor flokkene slo
ned...» (Kammeret.no 4.4.2008) «Har selv fått vindmøllepark her i Farsun der jeg jakter, 33 stykk store
som fy. Her trodde vi det ville skremme rådyr, hjort
og elg vekk, men ble overrasket. Klart det merkes under byggeperioden, men veldig overraskende hvor fort
dyrene vender seg til dette. Tror ikke noen her merker
mindre dyr i heia nå, og er jo bare første året med jakt
etter de ble bygget: hjorter går i flokker og beiter som
før like ved selv under anleggsperioden. Og alle veiene
i heia gjør jakta lettere…», uttaler en annen jeger om
parken på Lista (Kammeret.no 1.11.2012).

