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UTKAST TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND 
 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har følgende bemerkninger til høringsutkastet: 
 
1. Tap av natur er en like stor trussel mot natur og menneske som klimaendringene. Tapet av 
urørt natur har vært enormt det siste hundreåret, og det er svært lite urørt natur igjen. 
Vindkraftanlegg må ikke legges i urørt natur, og det må kartfestes hvilke områder som skal 
overlates urørt av tekniske inngrep til våre etterkommere, og disse må gis en lovmessig 
beskyttelse 
 
2. Vi produserer langt mer elektrisk energi enn det vi forbruker, og dette vil fortsatt være 
tilfelle, selv om store deler av bilparken skiftes ut med elektriske kjøretøy. Potensialet for økt 
produksjon i eksisterende kraftverk og effektivisering av energiforbruket har et meget stort 
potensial som må realiseres før nye inngrep tillates. Utvikling av vindkraft prosjekter til sjøs 
er inne i en rivende utvikling, og vil om få år kunne gi store mengder utslippsfri energi med 
vesentlig mindre naturkonsekvenser. Det er på høy tid med et moratorium mot nye 
vindkraftanlegg på land inntil dette potensialet er tatt ut. 
 
3. Det må etableres tydelige og ufravikelige eksklusjonskriterier for hvor vindkraftanlegg kan 
etableres. Blant annet må det stilles krav om uavhengige, biologiskfaglige registreringer av 
naturverdier og ditto for kulturverdier. Utbygger eller kraftmyndigheter kan ikke stå som 
oppdragsgiver for slike undersøkelser, og således gis påvirkning på resultatet. Urørt natur må 
ikke tillates benyttet til kraftanlegg eller ledningstraséer. Naturtyper av nasjonal og regional 
verdi og truede arters levesteder må være et eksklusjonskriterium, det samme må bymarker og 
mye benyttede friluftslivsområder. 
 
4. Viktige forvaltningsprinsipp må legges til grunn for konsesjonsavgjørelser: 
 

 Kunnskapsgrunnlaget må være svært godt. På samme måte som arkeologer skal gis 
mulighet til å undersøke fornminner, må biologer gis anledning til fullverdige 
undersøkelser før vedtak fattes (NML, § 8) 

 Dersom det r tvil om tiltakets virkning på naturverdiene, skal konsesjon nektes etter 
før-var-prinsippet (NML § 9) 

 Den samlede belastningen på økosystemet skal vurderes, og det må kunne 
dokumenteres at denne ikke overskrider naturens tålegrenser for at konsesjon skal gis 
(NML § 10) 
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 Tap av upåvirket natur er en stor belastning for et lokalsamfunn. Samfunn som får 
ødelagt sine nærturområder av vindkraft må få erstatningsområder som fredes mot nye 
tekniske anlegg (erstatningsareal). 

 Urørt natur i form av INON- områder må være et eksklusjonskriterium. Mange av 
disse områdene har verdier på høyde med det vi finner i reservatene. 

 Samlokalisering av tekniske inngrep må praktiseres, slik at urørt natur kan spares. 
 
 
 
For øvrig viser vi til høringsuttalelsen fra Norges Naturvernforbund og fra Naturfilosofisk 
seminar, som vi støtter. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 
Gjermund Andersen, 

styreleder 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


