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HØRINGSUTTALELSE: KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Viser til forslag til klima- og energiplan for Verdal kommune, høringsutkast versjon
1.0.
Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsorgan og nettverk mellom naturog friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. FNF jobber blant annet for at natur- og
friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene.
Følgende organisasjoner og sammenslutninger er tilknyttet FNF-NT: Nord-Trøndelag
Røde Kors, Nord-Trøndelag Orienteringskrets, Nord-Trøndelag Krets av Norsk
Speiderforbund, Grønn Hverdag, Nord-Trøndelag Turistforening, Norges Jeger- og
Fiskeforbund Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag 4H, Det Norske Hageselskap i NordTrøndelag, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og Norsk Ornitologisk Forening i
Nord-Trøndelag.
Kommentarer
Det er positivt at Verdal kommune tar tak i de utfordringer klima og energi fører med
seg. Det er ingen tvil om at det er gjort en stor jobb for å framskaffe de opplysninger
man finner i planen og det er viktig at man har et referanseår som det henvises til i
planen. Savner dog en siste korrektur før utsendelse av plan til høring da det i
enkelte avsnitt mangler informasjon knyttet til tall (ser ut som om det er tenkt å sette
inn riktige tall senere men er blitt glemt...?)
Planen foreslår en rekke tiltak for å nå de estimerte mål innen klima og energi, det vil
være avgjørende at ulike aktører innen de mange næringene i kommunen klarer å
samarbeide. Det er ikke tatt med kostnader for å nå målene i planen, for at man skal
lykkes med de ambisiøse målene er det viktig at kommunen får på plass en
økonomisk plan for hvordan man skal arbeide for å nå de ønskede mål.
En slik plan bør oppfølges med evaluering hvert år. Er mål nådd, blir de nådd i et
steg eller blir de gradvis nådd? Vi håper at kommunen følger opp dette og fastlegger
denne type oppgave til bestemt etat eller personer slik at det blir gjort! Når det legges
ned så mye arbeid og trekkes opp så store strategier/mål er det viktig at dette blir en
plan som kan brukes, blir brukt og ikke minst at det er mulig og kvalitetsikre det
arbeidet som gjøres med klima- og energiutfordringer.

Det er positivt at Verdal kommune satser på tiltak som er miljøvennlige med tanke på
transport- og energiløsninger. Et godt gjennomtenkt nett av trygge sykkel- og
gangveier vil være en stor fordel for kommunen. Et godt kolektivtilbud burde også
hjelpe. Utbygging av gang- og sykkelstier bør ikke bare prioriteres på grunn av
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klimaet, man bør også tenke på effekter innen helse og utdanning. En god planlagt
infrastruktur/arealplanlegging vil være med på å sette fokus på både
kollektivtransport og miljøvennlig transport som f.eks sykkel er.
Verdal kommune burde også gå foran som et godt eksempel når det gjelder
reduksjon av CO2 -utslipp og mindre energiforbruk ved f.eks etterisolering av egne
bygninger. På fylkesnivå er det bevist at denne type fokus på klima og energi
fungerer ved at det blir mindre energiforbruk. Da burde være mulig å få samme effekt
på kommunenivå også.
Verdal kommune ønsker å satse på «tiltak som monner», det vil da være avgjørende
å få med seg innbyggerne. Det viser seg at ofte er enkleste innfallsvinkel her
opplæring og holdningsskapende arbeid. Barnehage og skole er viktige områder her,
da det som kjent er lettere å danne gode holdninger i ung alder enn å endre
holdninger til godt voksne. Ved å gjøre innbyggenre bevisste på klima og energi er
det lettere å redusere utslipp av CO2 og enegiforbruk. Tiltak innen ENØK burde
være mulig å nyttegjøre seg av.
Det er mye industri i Verdal og dette bidrar til høye utslipp, det vil derfor være viktig
for kommunen i samarbeid med industriaktørene å sette igang tiltak som kan
redusere utslipp og energiforbruk. Mye av energiforbruket i industri består av tungolje
og spillolje, en reduksjon av denne type energiforbruk vil virke positivt inn på klima og
energi. Når man ser på den geografiske fordelingen av energibruk er denne knyttet til
sentrum av Verdal og industriområdet på Ørin. Kunne man bruke mer miljøvennlige
energikilder enn olje hadde dette vært et stort pluss for kommunen.
Verdal kommune har store skogområder, dette gir store muligheter til karbonbinding i
skog. I planen refereres det til at ungskog er den mest effektive CO2-fangeren,
senere studier viser også at hogstmoden skog står for et betydelig karbonlager. Å la
skog sto litt lenger enn til den er hogstmoden vil i så tilfelle være effektivt tiltak for
karbonlagring. Nettolagringsgevinst på CO2 kommer etter 30-50 år når man hogger
80 år gammel skog (hogstmoden) og erstatter den med ungskog. Hvis man lar den
hogstmodne skogne stå i 20 år ekstra vil det gi betydelig med lagring av CO2 fra nå
av og tjue år framover.
Vi er inne i FN,s internasjonale tema år med Biologisk mangfold som hovedmål,
derfor er det viktig at både Verdal og andre kommuner tar dette på alvor, ikke bare i
år, men også for framtiden. Det er også viktig å huske at Norge har forpliktet seg til å
ta vare på det biologiske mangfoldet som finnes. Uten gammelskog vil mange
naturtyper og dermed biologisk manfold gå tapt.
Det påpekes i planen at vindkraft er et mulig potensiale som energiressurs. Dette bør
vurderes nøye da det også satses på turisme på Innherred -og turisme og vindkraft
er en dårlig kombinasjon (j.fr undersøkelser i Flatanger knyttet til vindpark og
turisme).
Ved bruk av energiressurser vil det være viktig å huske Naturmanfoldloven (NML), i
formålsparagrafen står det følgende:«Lovens formål er at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.». Storstilt og ukritisk utnyttelse av naturressursene som finnes i området bryter
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med formålsparagrafen i NML og kan også være med på å redusere framtidige
generasjoners muligheter til naturopplevelser.
Konklusjon
Klima- og energiplan for Verdal kommune gir ambisiøse mål for reduksjon av utslipp i
kommunen. Det er også mye god informasjon for videre arbeid. Skal målene nås er
det viktig at prioriteringer blir gjort og at framdrift planlegges. Av samme grunn bør
oppgavene for hva som skal gjøres og innen når fordeles og ansvaret tydliggjøres.
Klima er et så viktig tema at dette er en plan som bør gåes igjennom årlig, hvor
framdrift og resultat blir synliggjort slik at innbyggerne i kommunen kan følge
fremdriften og komme med innspill underveis i prosessen.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:
Nord-Trøndelag Turistforening v/ Daglig leder Nina Kolstad
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag v/ Fylkesleder Børge Wahl
Det Norske Hageselskap i Nord-Trøndelag v/ Leder Inger Wannebo

Med vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag

Marit Hellan
Koordinator
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