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HØRINGSSVAR FRA FEFO - NVE'S FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR 

VINDKRAFT 

 

FeFo viser til brev av 05.04.2019 angående høring av NVE’s forslag til nasjonal ramme for 

vindkraft. FeFo’s styre har behandlet saken i møte den 19.9 og gir etter vedtak følgende 

innspill: 

 

«NVE har fått i oppdrag av regjeringen å peke ut de meste egnede områdene for vindkraft på land i 

Norge. Egnetheten er vurdert ut ifra kartlagte vindressurser og nettkapasitet vurdert i forhold til andre 

miljø- og samfunnsinteresser. 

 

Dette er en faglig rapport, hvor standardiserte metoder for kunnskapsinnhenting er benyttet med 

utgangspunkt i at Stortinget våren 2016 sluttet seg til energimeldingen: «…regjeringen vil legge til 

rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge.» 

 

Rapporten skal altså gi et faglig grunnlag for framtidige politiske vedtak om vindkraftutbygging i 

Norge. Rapporten anbefaler områder, men gjør ingen vurdering av at det for Finnmark gjelder en 

egen lov. 

 

I det geografiske området Finnmark, eier befolkningen 96 % av arealene gjennom 

Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo er etablert gjennom Finnmarksloven og styrer forvaltning og 

utvikling av arealene. Finnmarkslovens formålsparagraf slår fast at: Lovens formål er å legge til rette 

for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig 

måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 

utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

 

§ 4 henviser til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Her pålegges fylkeskommunale 

og kommunale myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, 

utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

 

I § 5 omtales samenes kollektive og individuelle rettigheter, og opprettelsen av Finnmarks-

kommisjonen og særdomstolen som skal avgjøre tvister om slike rettigheter. 

 

Finnmarkskommisjonen er i gang med sitt arbeid, men det vil ta år å kartlegge hele Finnmarks-

eiendommen. Det vil si at det er en uavklart rettsstilling for store deler av Finnmarkseiendommen. 

 

Det er Stortinget som har vedtatt Finnmarksloven, men det synes ikke som nasjonale myndigheter 

selv vil forholde seg til særlovgivningen for Finnmark. Konsekvensen for FeFo er at vi må gjøre 

vurderingene i forhold til Finnmarkslovens krav, samtidig som nasjonale myndigheter kan ignorere 

disse ved f.eks tildeling av konsesjoner. På sikt vil dette undergrave loven og lovens intensjoner. 

 

Loven regulerer altså viktige forhold som vil berøres av en nasjonal vindkraftplan, uten at dette 
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berøres i planen. Det er en svakhet, som bør utbedres til endelig plan vedtas. 

 

FeFo har i henhold til finnmarksloven et særlig ansvar for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Styret viser i den sammenheng til rapporten 

med Fylkesmannsembetenes reindriftsvurderinger, og vurderingene i rapporten som hovedsakelig 

peker på at det ikke er særlig rom for vindkraftutbygging i de reinbeiteområdene. Reindrift er den 

enkeltinteressen som berøres mest av vindkraft, og som FeFo har et særskilt ansvar for å ivareta, i 

henhold til formålet i finnmarksloven. 

 

Vedtaket i styret i FEFO må få følger for den endelige nasjonale rammen og fremtidig konsesjons-

behandling av vindkraft i Finnmark». 

 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

 

Jan Olli Kate Persen 
Direktør leder næring 

Tel: 91513277 
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