HUBROEN I SLENESET-OMRÅDET MÅ SIKRES EN FRAMTID
Årsmøtet til Norsk Ornitologisk Forenings, avdeling Nordland, samlet på Nesna den
14. juni 2009, henstiller til myndighetene på alle forvaltningsnivåer om å sørge for en
rask og effektiv implementering av handlingsplanen for hubro som nylig er ferdigstilt
av Direktoratet for naturforvaltning. Årsmøtet vil spesielt peke på behovet for å sikre
at Sleneset-området i Lurøy kommune forvaltes på en slik måte at den internasjonalt
viktige bestanden av hubro opprettholdes. Søknaden fra Nord-Norsk Vindkraft AS om
bygging av en vindmøllepark med inntil 75 vindturbiner midt i den tetteste kjente
hubrobestanden i Europa må nå snarest avslås av NVE!
Kontroversielt prosjekt
Planene om en vindmøllepark i Sleneset-området er et av de mest kontroversielle
prosjektene i sitt slag i Nordland, kanskje i landet som helhet. Tilgjengelige tall tilsier
av inntil 12 % av de norske hubroene kan befinne seg på kysten av Helgeland, og
Solværøyene rundt Sleneset utgjør her det viktigste området for arten. Området har
også mange andre arter som med sikkerhet eller stor sannsynlighet vil bli berørt av
vindturbinene. Lista omfatter blant annet havørn, den truete nordlige underarten av
sildemåke og trekkende gjess (blant annet passerer 25.000 hvitkinngjess og 50.000
kortnebbgjess fra Svalbard hvert år Helgeland). For hubroens del utgjør også
anleggsvirksomheten og arealinngrep som veier og fyllinger en betydelig risiko. Alle
forhold som kan påvirke våndbestanden i området vil true overlevelsen av vår største
ugle. Den omsøkte vindmølleparken vil sterkt prege landskapsbildet på denne delen
av Helgelandskysten, og er blant annet av denne grunn også svært omstridt lokalt.
En unik mulighet
Forvaltning av Solværøyene på et slikt vis at hubrobestanden i området sikres er et
prioritert tiltak i handlingsplanen. Lokale og regionale myndigheter har med dette en
unik mulighet til å vise handlekraft ved å kombinere målsettinger om bevaring av
biologisk mangfold og kulturpåvirket kystlandskap. Under miljøvernministerens
postkortaksjon rettet mot alle landets ordførere våren 2008 ble Lurøy kommune
«tildelt» ansvaret for hubroen. Nå er tiden kommet for å ta den utfordringen!
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