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Tromsø 13.11.2022 

 

 

Til NVE 

Kopi: OED, Sametinget og Lebesby kommune 

 

 

Om konsesjonssøknad Davvi vindkraftverk. Fakta og feil  
I det vi viser til vårt brev av 2. d.m om prosess, vedlegger vi notat om feil og mangler i 

utvalgte tema ved Grenselandet AS og ST1s konsesjonssøknad om Davvi vindkraftverk, 

datert 15. august 2022. 

 

I tillegg til selve konsesjonssøknaden er vårt utgangspunkt uttalelser og påstander fra 

representanter for konsesjonssøker. Ørjan Larssen i ST1 AS hevder at Davvi-prosjektet blir 

kritisert på feilaktig grunnlag, mens Harald Dirdal i Grenselandet AS hevder i iFinnmark 9.11. 

at prosjektet ikke kan sammenlignes med Fosen-saka. Han mener at fordi det er mye stein i 

området «er man langt under terskelen for krenkelse av FNs internasjonale konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.»  

 

I konsekvensanalysen for artsmangfold karakteriseres store deler av områdene for 

«steinørken». Dette er en arrogant holdning til natur og kunnskap om natur. Det konsulenten 

karakteriserer som steinørken er et økosystem. I ur og blokkhav er det liv på, under og 

mellom steinene. Dersom man fjerner habitatene til disse artene, endres balansen i 

økosystemet. Konsekvensene har vi ingen oversikt over, og all erfaring viser at der man 

fjerner en komponent i et økosystem, endres balansen. Vi har sett samme holdning i andre 

prosjekt, f eks Multiconsults utredning om naturmangfold i Raggovidda III. 

Når det gjelder naturmangfold, samisk kultur og reindrift, er det åpenbare feil og mangler i 

konsesjonssøknaden som vi ikke kommer inn på her. 

 

Vi viser til brevet til NVE fra Folkeaksjonen mot Davvi av 13. november 2022 Prosess og 

saksbehandling av Davvi vindkraft. Vi slutter oss til deres påpekninger. 

 

Det vises for øvrig til de dokumenter i saka som er presentert på  

NVEs side om konsesjonssøknad Davvi vindkraftverk  

 

Vi imøteser oppfølging av de feil og mangler som er påpekt og dokumentert. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ragnhild Sandøy, s 

leder  

 

Vedlegg  

Notat til Motvind Nord av 12.11.2022 ST1 Norge AS og Grenselandet AS sin 

konsesjonssøknad om Davvi vindkraftverk. Fakta og feil  
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