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Ingvar Vik 
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5258 Blomsterdalen 
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Tlf. 99242189 

 

Til Olje- og energidepartementet 

 

Høringsuttalelse om kunnskapsgrunnlag i forbindelse med NVEs forslag til 

nasjonal ramme for vindkraft på land 

Jeg vil påpeke to alvorlige mangler ved det NVE kaller «Kunnskapsgrunnlaget» for utpeking av 

egnede vindkraftområder på land.   

Det ene området gjelder mangelfull utredning av hvordan vindkraftutbygging på land påvirker oss 

mennesker. Området er delt i et punkt om psykisk helse og et punkt om støy. 

Det andre området gjelder manglende vilje eller evne til å sette kroneverdi på de ulemper som 

industrialisering av natur gir. Der har jeg et punkt om hvordan Kunnskapsgrunnlaget legger til rette 

for å trekke feile konklusjoner med hensyn til samfunnsnytten av vindkraftutbygging på land, samt et 

punkt om den reelle markedsverdien av urørt natur inklusive et forslag til å estimere tap av 

velværeverdier omsatt til kroner ved utbygging av vindkraft på land. 

Manglene er alvorlige fordi de svært sannsynlig vil føre til feil ved beregning av samfunnsverdi av 

vindkraftutbygging på land. 

 

1. Hvilken virkning har vindkraftutbygging på mennesker? 

 

1.1 Psykisk helse 

I Kunnskapsgrunnlaget finner man flere utredninger om hvordan forskjellige dyrearter kan bli 

påvirket av vindkraftutbygging på land, men det er ingen utredning om hvordan vi mennesker vil bli 

påvirket.  I Miljødirektoratets delrapport «Faggrunnlag – Friluftsliv» er det riktignok nevnt at 

forskning viser at natur og friluftsliv har en positiv innvirkning både på mental og fysisk helse.  

Men i vurderingene som er gjort i rapporten tar man kun for seg betydningen av fysisk helse og 

bruker mye plass til å diskutere det fenomenet at naturen i og nær vindkraftverk blir mye mer brukt 
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til friluftsliv etter at vindkraftverket med tilhørende veier ble bygget.  Det konkluderes til og med at 

det må forskes mer på dette for å få vite om økningen i friluftsliv i vindkraftområdene kommer i 

tillegg til, eller erstatter friluftsliv i andre områder.   

Det er vanskelig å lese rapporten på annen måte enn at hvis det blir mer friluftsliv totalt, vil 

vindkraftverk gi et positivt bidrag til folkehelsen.  NVE sin hovedrapport viser at det er nettopp slik 

NVE har forstått rapporten.  NVE konkluderer i Del C 18.3 «Erfaringer fra eksisterende norske 

vindkraftverk viser at bruksfrekvensen i et område ofte øker etter utbyggingen. Det er ofte andre 

aktiviteter som utøves enn før utbyggingen, og friluftslivsopplevelsen er annerledes med vindturbiner 

og veiinngrep i omgivelsene. NVE mener likevel generelt at økt omfang av fysisk aktivitet i et område 

vil være positivt med tanke på folkehelse, som er mye av grunnlaget for samfunnets satsing på 

friluftsliv.»   

Med hensyn til fysisk helse kan dette kanskje være et poeng, men med hensyn til psykisk helse er 

dette intet mindre enn katastrofalt.  Den nevnte delrapporten fra Miljødirektoratet nevner ingen ting 

om hvilke forutsetninger som gjør naturen til en vidundermedisin for psykisk helse og nevnte kapittel 

i NVE sin rapport nevner ikke psykisk helse i det hele tatt. NVE skriver videre i samme kapittel: «Det 

er mer krevende å legge vekt på selve kvaliteten ved friluftslivsopplevelsen i et område, siden dette er 

subjektivt og vanskelig å etterprøve. Kommunenes friluftslivskartlegginger med verdivurderinger kan 

være viktige innspill.»  Dette virker altfor passivt i forhold til den kunnskapen vi faktisk har om 

hvordan opphold i det som oppleves som urørt natur, kan påvirke vår psykiske helse. 

Det er mye dokumentert kunnskap om hvordan opphold i det som oppleves som urørt natur påvirker 

vår psykiske helse, ref. regjeringsrapporten «Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse»:  

www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rapporter/t-1474.pdf. 

Dette er en rapport fra det nordiske miljøprosjektet ”Friluftsliv og psykisk helse” utgitt av det 

daværende Miljøverndepartementet i samarbeid med Nordisk Ministerråd i 2009. Rapporten er en 

presentasjon og sammenstilling av forskning som er gjort på dette feltet først og fremst i Norden, 

men det er også sammenlignet med forskning gjort andre steder.  Rapporten gir derfor en rask og 

god oversikt over resultater, konklusjoner og teorier frem til 2009.   

Regjeringsrapporten om psykisk helse viser at selv utsikt til natur gjennom et sykehusvindu eller et 

fengselsvindu gir raskere rehabilitering.  Men for å utnytte potensialet for psykisk helseeffekt 

gjennom opphold i natur, er det spesielt tre forhold som går igjen i mange av forskningsprosjektene 

som en forutsetning for å få denne helseeffekten; det er stillhet, ro og opplevelse av rom.  Med 

stillhet menes fravær av lyder som ikke hører naturen til, med ro menes mangel på menneskeskapte 

objekter og bevegelse som ikke er i harmoni med naturen, med «rom» menes at man ikke ser annet 

enn natur.  Det er godt dokumentert at opphold i natur som oppleves som urørt er både 

forebyggende og helbredende i forhold til psykisk helse, og medisinen er sterk og den virker på alle, 

uavhengig om du er glad i friluftsliv eller ikke.  Det er også viktig å merke seg at helseeffekten er 

uavhengig av selve naturopplevelsen, den er knyttet til våre gener som får hjernen til å slappe av når 

vi er i et område som oppfattes som urørt natur.  Rapporten forklarer også hvorfor det er slik. 

Konklusjonene som er referert i denne rapporten levner ingen tvil om at vindkraftverk ødelegger alle 

forutsetninger for å få den gode psykiske helseeffekten av opphold i natur.  Spesielt gjelder dette 

vindturbiner plassert på høydedrag eller i fjellet slik at det er vanskelig å finne steder i naturen som 
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mangler utsikt til dem, da ødelegger de stillheten i opptil mange kilometer fra turbinene, men mye 

verre er det at de ødelegger både roen og rommet i et område på størrelsesorden tusen 

kvadratkilometer rundt et vindkraftverk.   

At friluftsliv er sunt for den fysiske helsen er kjent blant de fleste nordmenn, men resultatene fra 

forskning på sammenhengen mellom natur og psykisk helse er lite kjent.  Flere av undersøkelsene 

som rapporten beskriver, viser det jeg tror mange vil oppfatte som en oppsiktsvekkende virkning av å 

være i stille, urørt natur.  Likevel nevner ikke NVE noe om psykisk helse i sin hovedrapport.  I 

underlagsrapporten fra Miljødirektoratet, «Faggrunnlag – Friluftsliv», er det riktignok nevnt at natur 

er viktig for psykisk helse, men det nevnes ingen ting om at dette krever visse forutsetninger: stillhet, 

ro og opplevelse av rom.  I NVE sin rapport sidestilles helsegevinst av aktivitet i et vindkraftområde 

med aktivitet i urørt natur som om det bare er den fysiske aktiviteten i seg selv som gir helsegevinst.  

Dette er etter min mening ganske skandaløst.  Det ser for meg ut til at Miljødirektoratets referanse 

nr. 1: Klima og miljødepartementet: «Meld. St. nr 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse 

og livskvalitet» synes å ha vært et viktig grunnlag for Miljødirektoratets delrapport.  I denne 

referansen, som i hovedsak omhandler fysisk helse, nevnes heller ikke noen av forutsetningene for at 

naturen skal gi oss psykisk helseeffekt, selv om det presiseres at opphold i natur og utsikt til natur har 

stor helseeffekt.  Det finnes ingen referanser til nevnte regjeringsrapport fra 2009, «Naturopplevelse, 

friluftsliv og vår psykiske helse», i Kunnskapsgrunnlaget.  

 

 

1.2 Støy fra vindkraftverk 

 

Det er underlig at i et land med så høy fokus på HMS, har vi den høyeste toleranse for støy fra 

vindkraftverk en kan finne i noe land som det er naturlig å sammenligne seg med.   

Jeg forstår at vi bruker en støygrense på 40dB og at vi bygger vindturbiner bare 500 - 600 meter fra 

boliger.  Flere lydeksperter mener at for så lavfrekvent lyd som vi har fra vindturbiner, bør 

støygrensen settes lavere for å unngå ubehag, og noen foreslår 30dB som er svært mye lavere.   

Jeg leste at NVE sist høst foreslo en minimumsavstand på fire ganger turbinhøyden fra boliger og 

annen bebyggelse der folk oppholder seg over tid.  NVE begrunnet dette med at dette var det samme 

som vindkraftlandet Danmark brukte.  Men hvorfor skal vi i fjell-landet Norge som bygger vindkraft 

på fjellrygger og topper i terrenget sammenligne oss med flate Danmark?  Enhver lydekspert vil finne 

det underlig.  En burde i det minste brukt turbinhøydens høyde over bebyggelsen som grunnlag. 

Det er også underlig at tyske bedrifter som må holde en avstand til bebyggelse på ti ganger 

turbinhøyden når de bygger ut vindkraft hjemme, slipper unna med å holde en avstand på fire ganger 

turbinhøyden i Norge.  Tåler vi nordmenn mer støy enn tyskere?  For ikke å snakke om engelskmenn, 

i England er det en lov allerede fra 2009, «Wind Turbines (Minimum Distances from Residential 

Premises) Bill [HL]», denne har en tabell som bare går opp til 150 meter høye vindturbiner, over 

denne høyden krever loven 3000 meters avstand, som tilsvarer nærmere 20 ganger turbinhøyden.  

Den engelske loven definerer også turbinhøyden som høyden fra terreng opp til tuppen av 

rotorbladet når dette er i sitt høyeste punkt. 
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Representanter for NVE har uttalt at det ikke er gjort noen forskning som tilsier at mennesker tar 

skade av støy fra vindturbiner, noe som er en fordreid fremstilling av virkeligheten.  Leting på nettet 

viser at det er gjort mye forskning på dette området av ildsjeler og mindre grupper.  Men en finner 

også mye stoff fremskaffet av vindkraftlobbyister der all denne forskningen blir kritisert for ting som 

for få respondenter, for lite datagrunnlag, utilfredsstillende metodikk, utilstrekkelig formell 

kompetanse etc.  På denne måten prøver vindkraftlobbyister å underminere denne forskningen, 

kanskje med rette, men det kan vel tenkes at disse forskerne likevel har trukket riktige konklusjoner 

selv om man kan finne mangler ved analysene.  Men jeg finner imidlertid ingen forskning på dette 

som er gjort av en nasjonalstat eller en annen uavhengig gruppe med fullverdig finansiering.   

Hva skal jeg tenke når jeg møter troverdige folk som sier de måtte flytte fra hjemmene sine da de 

ikke holdt ut støyen fra vindturbinene?  Et par jeg kjenner godt, bodde 3 km unna et vindkraftverk i 

Estland.  De kunne faktisk ikke høre lyden, men de kjente vibrasjoner i brystet når turbinene gikk.  

Lyver de eller er en støygrense utilstrekkelig?  Hva med den kanadiske dokumentaren: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrmV9v5Gmlk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Vl2ljKApHD509

IAvEdy9KIz4Kbuf9yQgq0lWjunU9c0bxv_IwIy1K9zE ? Er det bare bløff eller er det noe i dette?  Jeg 

savner et uavhengig organ som kan studere slike ting og gi oss nøytral informasjon.   

Det synes imidlertid som at vindkraftlobbyistene og forskere som har konkludert med at støy fra 

vindturbiner er skadelig, spesielt lavfrekvent støy, inklusive støy utenfor det hørbare området, er 

enige om at enkelte naboer til vindkraftverk blir syke.  Vindkraftlobbyen hevder at folk blir syke 

utelukkende på grunn av negativ innstilling til vindkraftverk, men for dem som blir syke, er det 

kanskje ikke så interessant om de blir syke fordi de ikke liker de gigantiske uroene som omgir dem 

eller om det er fordi de ikke tåler støyen.  Og uansett, jeg savner både informasjon og en «føre var» 

holdning fra myndighetenes side!   

Men hvorfor er det bare NVE som uttaler seg om dette?  Det er helsemyndighetene som må få 

oversikt over dette, gi oss informasjon om dette og innestå for at denne informasjonen er riktig! 

Basert på disse punktene om psykisk helse og støy, finner jeg det både underlig og kritikkverdig at 

ikke helsemyndighetene har blitt bedt om å lage en delrapport om vindkraftverk sin påvirkning på 

mennesker og på folkehelsen.  Dette utgjør etter min mening en vesentlig mangel i 

Kunnskapsgrunnlaget for utbygging av vindkraft på land.   

Det er også både underlig og kritikkverdig at ikke helsemyndighetene har grepet inn i 

vindkraftdebatten med opplysninger om hva urørt natur betyr for den psykiske folkehelsen og 

presentert troverdige studier som viser at det er trygt å bo i nærheten av vindkraftverk, selv om vi 

opererer med minsteavstander som er mye mindre enn andre land som det er naturlig å 

sammenligne oss med.   

Jeg vil innstendig oppfordre Olje- og energidepartementet til å sørge for at helsemyndighetene 

legger frem dokumentasjon om nevnte forhold og at dette går inn i Kunnskapsgrunnlaget til NVE. 

 

2. Verdi av natur i kroner 
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2.1 Verdsetting av friluftsområder i Kunnskapsgrunnlaget 

 

Kapittel 6.2 i delrapporten «Faggrunnlag – Friluftsliv» heter «Verdsetting av friluftslivsområder».  

Men kapittelet inneholder ingen verdsetting av friluftsområder, kun en rangering der de som 

kommer nederst i rangeringen er taperne.  Dette betyr bare at det er disse områdene, taperne, som 

etter en bestemt metode har minst samfunnsverdi, det betyr ikke at disse områdene har liten verdi, 

hverken i seg selv eller for dem som er brukere av disse områdene.  De kalles «best egnet for 

vindkraft», noe som oppfattes av mange som «godt egnet for vindkraft».  Men de kan ikke kalles 

godt egnet uten at samfunnsverdien av dem er verdsatt i kroner og går inn i de regnestykkene som 

viser om vindkraft er samfunnsmessig verdiskapning eller rasering.   

Blant taperne finnes det faktisk områder som både lokale og nasjonale myndigheter mener har så 

store naturverdier at områdene bør vernes som nasjonalpark (område Norhordland og Gulen).  Dette 

illustrerer godt at vi ikke er i stand til å verne om såkalt verdifull natur.  Tankegangen ved nedbygging 

av natur er alltid at vi ikke skal ta alt, bare litt og gjerne det minst verdifulle.  I alle regnestykker om 

samfunnsverdi vil alltid de verdiene som ikke er omsatt til kroner, tape og etter hvert bli utradert. 

I Kunnskapsgrunnlaget er det ikke gjort noen forsøk på å estimere kroneverdien av den velværen 

mange mennesker opplever gjennom opphold i det som oppleves som urørt natur og de 

helsegevinstene som dette gir.  Det er heller ikke gjort noen forsøk på å estimere kroneverdien av 

noen av de andre verdiene som urørt natur representerer, til tross for at det finnes metoder for 

dette.   

Gjennom denne uviljen til å sette en kroneverdi på de samfunnsverdiene som urørt natur gir oss, blir 

det følgelig bare utgifter til bygging og senere inntekter som kan gå inn i regnskapet for lønnsomhet i 

et vindkraftverk.    

Andre samfunnsverdier blir da redusert til noe som man må velge å si ja eller nei til, de kommer ikke 

inn i noe regnestykke som beskriver samfunnsnytten.  Alle industriutbygginger har negative 

konsekvenser for menneskers velvære, for naturmangfold og for klima.  I og med at man ikke vil sette 

noen kroneverdi på noe av dette, er det åpenbart at Kunnskapsgrunnlaget legger opp til å velge en 

metode som favoriserer utbygging av vindkraft i urørt natur.  Det er også åpenbart at metoden gjør 

at noe av vindkraftutbyggingen på land vil ha en negativ samfunnsverdi.  Ved bruk av en slik metode, 

kan vi faktisk risikere at all vindkraftutbygging på land vil kunne ha en negativ samfunnsverdi uten at 

de som står for beregningene oppdager det.  Mange opplever dette som uærlig spill og dårlig etikk.   

Olje- og energidepartementet må kreve at NVE utvikler en metode for å estimere kostnader for tap 

av velvære, tap av naturmangfold og reduksjon av psykisk folkehelse som utbygging av vindkraft på 

land vil gi.  Dette er nødvendig for å sikre at all vindkraftutbygging som krever inngrep i natur, gir en 

positiv samfunnsverdi. 

 

2.2 En enkel metode for å bestemme velværeverdien av urørt natur i kroner 

De siste årene har jeg restaurert gamle støler i Masfjorden og Høyanger og gjennom dette arbeidet 

har jeg blitt godt kjent med flere grunneierfamilier i disse kommunene.  Alle disse grunneierne har 

små gårder med lite innmark, men med store fjellområder som nå er definert som godt egnet for 
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utbygging av vindkraft. Kommunestyret i begge kommuner har sagt nei takk til vindkraft i deres 

kommuner. 

To av disse grunneierfamiliene har allerede blitt satt på prøve, det vil si de har blitt oppsøkt av 

vindkraftutbyggere som vil betale dem store summer for å få bygge vindturbiner på deres eiendom.  

Begge disse grunneierne har for lite innmark til at de kan leve av gården.  Grunneierne har derfor 

vært nødt til å ta seg annet arbeid utenom gårdsdriften og lever et strevsomt liv for å få endene til å 

møtes.   

Der innmarka deres slutter, stiger det bratt opp, mange hundre meter.  Oppe på fjellet hvor det før 

var viktig stølsdrift, er det nå bare et fåtalls sauer på beite om sommeren.  Men fortsatt eier gårdene 

mange kvadratkilometer med fjellområde.  De har ikke annen inntekt på disse fjellene enn beite til 

egne dyr.  Når det kommer vindkraftutbyggere på døren og tilbyr en håndfull millioner kroner som 

engangsutbetaling og omkring en million kroner i garantert inntekt i 25 år fremover for å leie fjellene 

deres til vindkraftindustri, skulle man tro svaret var enkelt.  Med disse pengene kunne de fått råd til å 

ruste opp gården og fått tid til å drive den bedre, og ikke minst fått mer tid til barna og andre 

interesser. 

Men de synes selv at de har havnet i et vanskelig dilemma.  Det kan være vanskelig for folk som har 

vokst opp i byene, ofte med foreldre som også har vokst opp i en by, å forstå dette dilemmaet.  Det 

som er vanskelig, kanskje umulig å forstå, er hva urørt natur i endeløse fjellområder betyr for mange 

av dem som har vokst opp med og i denne naturen.  For mange mennesker i distriktene 

representerer slike områder store verdier, verdier som ikke kan kjøpes for all verdens penger.  

Områdene representerer faktisk så mye velvære at disse grunneierne velger å si nei til 

millioninntekter.  Dette er en god illustrasjon av hvor stor markedsverdi denne naturen har for 

enkelte mennesker og dette må vi andre respektere, selv om mange av oss ikke forstår det.   

De fleste mennesker lar seg friste av penger, så også med grunneiere og vi ser derfor at mange har 

gitt fra seg fjellene sine for langt mindre beløp enn det som disse grunneierne er tilbudt.  

Grunneierne vet at om de sier nei til en minnelig avtale, vil det kunne bli ekspropriasjon og vesentlig 

lavere erstatning.  Dette legger press på dem til å si ja for sikkerhets skyld.  Derfor er det flere 

grunneiere som sier ja enn dem som faktisk ønsker utbygging. 

De fleste menneskene som bor i distriktene er ikke grunneiere.  Men de er likevel vokst opp i og med 

den samme naturen, og gjennom Allemannsretten har de omtrent like stor rett til å bruke den som 

grunneierne.  Mange av disse har derfor gjort de samme erfaringene som nevnte grunneiere med 

hva tilgangen til urørt natur betyr for deres velvære, og de hadde gjort samme valget om de hadde 

blitt stilt i samme dilemma.  Det er derfor tusenvis, sannsynligvis titusenvis personer i kommuner 

som er berørt av rammeplanen for vindkraft, som ville ha sagt nei til en million i året for å bevare den 

urørte naturen sin.  Det er alle disse menneskene som bærer kostnadene, eller rettere sagt 

verditapet, med utbygging av vindkraft på land.  Det er bare et fåtall av dem, nemlig grunneierne, 

som får noen som helst erstatning.  Er dette rettferdig? 

La oss ta utgangspunkt i at det er tusen mennesker som setter verdien av den urørte naturen som 

trues, like høyt som de nevnte to grunneierfamiliene og ville vært villige til å forsake en inntekt på en 

million kroner i året for den velvære som naturen gir dem.  Samlet sett gir dette for dem et tap i 

livskvalitet slik de opplever det, tilsvarende en milliard kroner i året.  Om det blir bygget ut vindkraft 
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på land i et omfang slik myndighetene så for seg da rammeplanen for vindkraft ble foreslått, vil et ti 

ganger så stort tap, ti milliarder kroner i året, trolig være et lavt estimat.  Dette er store verdier!  I 

tillegg kommer verditap på eiendommer i eller nær vindkraftområder.   

Hvis dere smiler litt av dette resonnementet, bør dere tenke gjennom hvilken respekt dere viser disse 

menneskene som har erfart hva urørt natur betyr for livskvalitet og et godt liv.  Dere bør også tenke 

gjennom det enorme tilbudet av fritidsaktiviteter byene våre har, kurs i alt mulig, kulturinstitusjoner, 

underholdning, idrettsanlegg, uteliv og mye mer.  På landsbygda har man lite eller ingenting av dette, 

men man har naturen med alle de mulighetene denne gir, ikke minst et svært godt oppvekstmiljø for 

barn og ungdom.  Da de fleste, og for mange de beste fritidstilbudene i distriktene finnes i naturen, 

betyr naturen så mye mer for folk i disse områdene.  Mange bor her nettopp på grunn av de 

mulighetene naturen gir dem.   

Men i Kunnskapsgrunnlaget for Nasjonal rammeplan for vindkraft på land er ikke disse verdiene 

verdt en krone!  Det vil imidlertid være en ganske overkommelig jobb å kartlegge hva grunneiere i de 

utpekte områdene er villige til å leie ut fjellene sine til vindkraftverk for.  Ved å oppskalere dette i 

forhold til antall personer som blir berørt av vindkraftutbyggingen, vil en kunne få frem et estimat for 

kroneverdien av det velværetapet de berørte menneskene vil bli påført av vindkraftutbygging.  

Hvis Olje- og energidepartementet vil stå med rak rygg i dette, sørger dere for at denne jobben blir 

gjort, selv om dere tror at det kan gjøre vindkraftverk på land ulønnsomt.   

I denne sammenheng har jeg lyst til å minne om Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke tåle så inderlig vel 

den urett som ikke rammer deg selv». 

 

Med vennlig hilsen 

Ingvar Vik 


