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NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT 
Høringsuttalelse  
 
 
DNT Nedre Glomma er en forening i Den Norske Turistforening som dekker 
kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler .  
 
NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft i Norge er på høring.  
Sarpsborg kommune er berørt av forslaget fra NVE. Dette gjelder områdene 
Syverstad Øst, Skjebergmarka, Knatterudfjellet og Bø-Brenne . Disse områdene er 
pekt ut som aktuelle på grunn av, som det står i NVEs rapport, «stabile vindforhold, 
nettkapasitet og få konfliktområder». 
 
Flere forskningsrapporter viser at utbygging av urørt natur er den største trusselen 
mot miljøet på sikt.  

 Vindkraftanlegg fører til fragmentering av naturområder og tap av biologisk 
mangfold. Dette vil bidra til å forsterke klimakrisen.  

 Friluftsliv er en kilde til livskvalitet. Fravær av støy og større menneskelige 
inngrep gir kvalitet til friluftslivet.  

 Det er av største betydning at vi tar vare på den naturen som er igjen til 
generasjonene som kommer etter oss. 

 Med økende ønske om å redusere bilbruk vil nærskogen bli enda viktigere for 
friluftslivet og folkehelsa. 

 
NVEs rapport har i altfor liten grad tatt hensyn til kravene fra natur- og 
friluftsinteresser. Naturpanelet (IPBES)rapport som ble lansert i 2019, konkluderer 
med at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som 
klimaendringene. Etablering av vindkraftverk vil medføre utbygging av store 
anleggsveier og oppstillingsplasser. Dette vil redusere det gode friluftsarealet og det 
biologiske mangfold som er av stor betydning for både dyrelivet og for menneskers 
livskvalitet  
 
De omtalte områder i Sarpsborg vil i stor grad berøre områder hvor DNT Nedre 
Glomma har turer og aktiviteter for barn, unge og voksne. Vår ubetjente turhytte 
Østtorp ligger også i det omtalte området Knatterudfjellet. 
Områdene i Sarpsborg er for det meste stirike og blir mye blir mye til friluftsaktiviteter 
av kommunens innbyggere organisert eller uorganisert.  
Sarpsborg kommune har ca.56.000 innbyggere og et landareal på 371kvm, foruten 
bekker og tjern.  
 
I NVEs rapport står det på side 61«I konsesjonsbehandlingen av framtidige 
vindkraftverk vil vi sette vilkår om at det skal være en minsteavstand på fire ganger 
vindturbinenes totalhøyde på 150-250 meter det betyr at minimumsavstanden vil 
være mellom 600-1000 meter.» 
Vindturbinene skaper plagsom støy og på bakgrunn av denne informasjonen vil 
ingen av de omtalte områder i Sarpsborg være aktuelle for vindkraftutbygging. 

mailto:postmottak@oed.dep.no


 
DNT Nedre Glomma vil at Sarpsborg kommune og Østfold fylke skal tas ut av 
Nasjonal ramme for vindkraft. 
  
DNT Nedre Glomma sender en uttalelse i tråd med Sarpsborg kommunes 
høringssvar når det gjelder vindkraftutbygging. 
 
 «Områdene i Sarpsborg kommune som er foreslått har store natur,-lansdskaps,-vilt,-
kulturminne og friluftsverdier. I tillegg er det støyfølsom bebyggelse spredt utover alle 
områder. Lokalisering av vindkraftanlegg i disse områdene er i konflikt med viktige 
miljø- og samfunnshensyn. Sarpsborg kommune mener derfor at foreslåtte arealer 
for vindkraft i Sarpsborg skal tas ut av planforslaget.»  
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