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Rákkočearro vindkraftverk – spredning av gift og skadelige kjemiske stoffer i nedbørfeltet
Vi viser til vårt brev til OED av 8. ds.

I hjertet av Rákkunjárgga helt nord på Varangerhalvøya, hadde man et intakt fjellområde med vassdrag uten 
inngrep eller forurensning, Rákkočearro. I dette unike området har man bygd et vindkraftverk Trinn I, begynt på
Trinn II samt planlagt og søkt om utsatt frist for Trinn III. Hele anlegget er plassert i nedbørsfeltet for Storelva, 
Veddalselva og Løkvikelva, dvs. med direkte forbindelse til vannverket til Berlevåg og også midt i sommerbeitet 
til reinbeitedistrikt 7 Rákkunjárgga.

Rotorblad slites og skaller av, og i drift fungerer de derfor som effektive spredere av mikroplast, glassfiber- og 
bisfenol-forbindelser. Dette er erkjent. I landets mest værharde fjellområde må man kalkulere med stor risiko 
for havari og forurensing med flere tusen liter hydraulikkolje og girolje som balanserer på toppen av 
ståltårnene. Forurensinga fra epoxy og glassfiber vil være stor, en turbin som blåser over vil være en katastrofe.

Både reindriftsnæringa, fiskerinæringa, laksefiske og Berlevåg som samfunn er avhengig av tilgang til rent vann 
fra nedbørfeltet og elvene.

Så langt vi kjenner til må tilfellet Rákkočearro være det verste. Vi vet av lignende tilfeller andre steder i Norge, 
der kommunene har vært tvunget til å bygge nytt drikkevannsanlegg til mange titalls millioner. Det var Berlevåg
JFF som først stilte spørsmål ved risikoen for forurensing i saka Trinn III som er planlagt i nedbørsfeltet til 
Storelva som er lakseførende vassdrag.

Under Kvitfjellet på Kvaløya i Tromsø får de fortsatt drikkevann på flaske pga. utslipp av hydraulikkolje i 
anleggsperioden. Det blåste ned en turbin i et skogområde i Sverige for noen uker siden. På vidda her ute er 
været helt annerledes og risikoen mye større.

Berlevåg har alltid levd av fisk og fiskeindustri, og senere års satsing på utbygging av bedre kystflåte, 
fiskeindustri og havneanlegg har vært fornuftig og godt for bygging av merkevare og omdømme. Det er satset 
utallige millioner bare de senere år. Fiskeindustrien henter vann fra det kommunale vannverket, som også er 
eneste tilgjengelige kilde. 

Risikoen for å ødelegge vassdraget og drikkevannet er overhengende. Er samfunnet virkelig villig til å ta 
kostnaden og risikoen ved å plassere vindkraftverk midt i drikkevannskilder og beiteområder? Hva skjer den 
dagen Bisfenol eller andre giftige og uheldige stoffer konstateres i drikkevannet? Det skal kun en runde på 
sosiale media, så er fiskeprodukter fra Berlevåg bannlyst - og livsgrunnlaget for hele fiskeværet borte vekk. 
Hvem blir økonomisk ansvarlig? Berlevåg kommune? OED? Vindkraftselskapet? Tilfellet Rákkočearro viser hvor 
viktig det er med forvaltning bygd på et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag der luftige idéer og markedsføring
skrelles bort. God kvalitet på natur og miljø må ikke neglisjeres, og vannkvaliteten må man ikke gamble med.

Avslå søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Trinn III, stans utbygginga av trinn II.

Med hilsen

Eivind Salen, s. Ragnhild Sandøy, s.

Vedlegg Rákkočearro vindkraftverk med illustrasjonskart, bla. om nedbørfelt til drikkevannskilde
Brev fra Motvind Norge av 8.2.2021 til OED om Utsatt frist til Rákkočearro vindkraftverk Trinn III 
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