
Høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft:  
 
Under følger uttalelse fra Klinga Jeger- og Fiskerforening (KJFF) om NVEs forslag til 
nasjonal ramme for vindkraft. 
 
Om KJFF: 
Klinga Jeger- og Fiskerforening (KJFF) har over 250 medlemmer og har målsetting å 
arbeide for allmennhetens adgang og muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. 
Vi har aktiviteter som bl.a. jegerprøvekurs, leirdueskyting på egen bane, aktiviteter for 
ungdommer, egen kvinnegruppe, jakt og fisketurer mm. 
I 2019 har vi arrangert 3 jegerprøvekurs med til sammen 80 deltagere. Kvinnegruppa 
arrangerer jakt og fisketurer for jenter/kvinner. Vi har arrangert fluebinderkurs og vi har i 
løpet av året fått utdannet nye instruktører, både jegerprøve og ettersøk. Vi har stort 
oppmøte på våre skytekvelder og arrangementer for øvrig. 
Vi legger vekt på å være en synlig aktør i samfunnet. 
 
Generelt: 
Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av 
naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftslivshensyn. Ved all utbygging av ny fornybar kraft 
skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til 
naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Ny satsing på fornybar 
kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktige 
frilufts-, jakt- og fiskeområder og ikke lokaliseres til villreinens leveområder. Forringelse 
av naturgrunnlaget som leveområder for flora og fauna skal unngås. Ved utbygging av ny 
fornybar kraft med tilhørende veger og kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere 
naturinngrep og det skal legges vekt på gode og fungerende kompenserende tiltak. 
 
Om nasjonal ramme for vindkraft: 
Klinga Jeger- og Fiskerforening ber om at det ikke åpnes for flere landbaserte 
vindkraftverk i norsk natur. For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon 
må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til 
naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas. 
 
Trøndelag har allerede ofret mye natur til utbygging av industrianlegg for vindkraft. For 
oss er smertegrensen for utbygging for lengst overskredet.  
Å realisere store vindkraftanlegg er ikke mulig uten store og varige ødeleggelser av 
friluftsverdier og vil ødelegge folks opplevelse av «uberørt» natur. 
 
Som jeger- og fiskerforening er vi spesielt bekymret for konsekvensene for jakt og 
jaktbart vilt, særlig rype og skogsfugl. I likhet med mange andre ser også vi for oss 
negative virkninger på forskjellige områder, som blant annet truede arter, verdifulle 
biotoper etc. etc., men vi vil først og fremst peke på det ei jeger- og fiskerforening er 
mest opptatt av. 
 
 



Jakt, fiske og friluftsliv er populære aktiviteter og behovet for uberørt natur vil ikke bli 
mindre i fremtiden. Vindindustrianlegg vil effektivt ødelegge enhver mulighet for 
høstingsbasert friluftsliv. Etter vår mening kan man knapt finne mer uegnede områder for 
vindkraft enn de som er foreslått i Trøndelag. En eventuell utbygging vil være svært 
kontroversiell og vil bli møtt med motstand. 

Klinga Jeger- og Fiskerforening håper alle parter som er avgjørende for utfallet av planer 
om vindkraftverk er fullt klar over den store betydning berørte områder har for 
befolkninga som frilufts- og rekreasjonsområde. Vi håper også at utsikter til økonomisk 
uttelling ikke blir et viktig moment i favør av utbygginger. Produksjon av fornybar energi 
kan etter vår mening betales for dyrt!  
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