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Høringsuttalelse - NVE forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land 

 

Undertegnede er bekymret for konsekvensene av NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på 

land og ber regjeringen skrinlegge planlegging og utbygging av store naturødeleggende vindkraftverk 

i urørt og verdifull natur.  

 

Det fryktes at forslagene og kommende prosess kan føre til inngrep og utbygging av vindkraftindustri 

i stort omfang, og med alvorlige irreversible og ødeleggende konsekvenser for natur, artsmangfold, 

friluftsliv og naturbaserte næringer.  

 

Nasjonal og internasjonal utvikling og investering i fornybar og miljøvennlig energi er påkrevd for en 

helt nødvendig reduksjon av globale klimagassutslipp. Dette i overenstemmelse med Parisavtalen/ 

FNs klimakonvensjons konkrete målsettinger. Men dette må ikke skje på bekostning av unike og 

uerstattelige natur- og andre miljøverdier.  

 

Norge har samtidig gjennom andre internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å ivareta et biologisk 

og økologisk naturmangfold. Innfasing av NVEs forslag til rammeplan bidrar til en undergraving av 

Norges internasjonale art-, natur-, og miljøforpliktelser.  

 

Nasjonalt oppleves NVEs foreslåtte rammeplan i mange tilfeller som svært konfliktfylt da den peker 

ut store og genuine naturområder for fremtidig vindkraftutbygging. Dette er i strid med Stortingets 

opprinnelige forutsetninger om en plan som skulle ha stor/overordnet fokus på hensyntagen til 

natur-, miljø-, dyr-, fugl- og friluftsliv.   

 

Stortinget ba i sin tid om eksplisitt hensyntaken til miljø, innstramming av gitte konsesjoner, og en 

konfliktdempende prosess. Olje- og energidepartementet synes til en viss grad å ha oversett disse 

forutsetningene, snevret inn NVEs mandat, - og som har fått som konsekvens at NVEs forslag til 

rammeplan ikke følger opp Stortingets intensjoner i tilstrekkelig grad. 

 

En nasjonal ramme om utbygging av landbasert vindkraftverk/industri må ha langt tydeligere 

ekskluderingskriterier og i absolutt forstand og i langt større grad ivareta dyr- og fugleliv, arter som er 

rødlisttruede, ivareta store intakte naturområder, nærområder til verneområder, villrein- og 

tamreinområder og viktige og verdifulle friluftsområder,- enn hva som framkommer av NVEs forslag.  

 

I tillegg må naturområder med mangelfulle konsekvensutredninger ekskluderes. I praksis innebærer 

det at mange av de utpekte områdene som en konsekvens enten må anses som uaktuelle eller i 

omfang bli betraktelig mindre.  
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Samlet belastning og restriksjoner må inkluderes som en sentral del av det som ender opp med en 

eventuell endelig nasjonal ramme. Det forutsettes at NVE nå etter høringsrunden og som en 

oppfølging, blir pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan en samlet belastning skal vurderes, 

utredes og evalueres, - også i enkeltprosjekter.   

 

I tiden fremover forventes det en grundig gjennomgang og revisjon av kommende konsesjonsprosess 

med eksplisitte krav til miljøutredninger og større vektlegging av naturverdier.  

 

NVEs forslag til nasjonal rammeplan har gitt et i utgangspunktet greit kunnskapsgrunnlag, men viser 

samtidig store mangler når det gjelder samlet belastning, herunder bant annet konsekvenser for fugl, 

dyr- og friluftsliv.  

 

Av hensyn til konsekvenser av en eventuell fremtidig vindkraftutbygging på land anses det som helt 

nødvendig at det foretas en evaluering av alle vindkraftkonsesjoner som allerede er gitt. En slik 

evaluering må inkludere og omfatte en langt mer grundig miljøkartlegging enn hva som hittil er 

tilfelle.   

 

Landbasert vindkraft er arealkrevende og er ofte etablert/planlagt/planlegges i naturområder som 

pr. i dag er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store 

miljømessige verneverdier for både fugl, dyr og friluftsliv, og som derfor er sterkt uforenlig med 

utbygging.  

 

Uberørt norsk natur er genuint høyt verdsatt både nasjonalt og internasjonalt, og anses som en av de 

viktigste driverne for et attraktivt, bærekraftig, miljøvennlig og helsebringende dyr-, fugl- og 

friluftsliv.  Omfattende utbygging av vindkraftindustri på land, slik NVE foreslår, vil i stor grad 

undergrave Norges posisjon som eksponent for slike verdier.    

 

Undertegnede slutter seg ellers i hovedsak til høringsuttalelsene fra Naturvernforbundet og Den 

Norske Turistforening.  

 

 

Vennlig hilsen 

Arne Johan Gjerstad (sign) 


