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HØRING - NVE’s FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND 
 
Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen sameforening er et lokallag av Norske Samers Riksforbund, med 
medlemmer i Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms og Loppa i Vest-Finnmark. Vi har siden i vår 
arbeidet med vår uttalelse til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Det har vi 
gjort i samarbeid med Forum for Natur og friluftsliv i Troms. Vi viser til deres uttalelse som vi støtter 
fullt ut. I tillegg vil vi komme med vår egen uttalelse ut fra lokale forhold i de tre nevnte kommunene. 
 
Fordi det nå er bygd flere vindkraftverk på land, andre er under bygging og atter andre planlegges 
bygd, er det bra at styresmaktene har tatt initiativ til en overordnet rammeplan for hele Norge.  
De utbyggingene som hittil er fullført, viser at det ikke kan bygges flere konsesjonspliktige 
vindkraftanlegg på land, det vil si at alle planer om landbaserte kraftanlegg med fem eller flere 
vindturbiner må skrinlegges for godt. 
 
I forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land, er det i vårt lokale område 
Nordreisa-Kvænangen-Loppa satt av  

 

reserveområde for vindkraft. Men utbygging av et vindkraftanlegg innenfor disse tre kommunene vil 
komme i strid med en rekke andre interesser som vi kort vil nevne: 

- Alle kommunene er sentrale sommerbeiteområder for tamrein, og derfor viktig for samisk 
språk og kultur. På grunn av reindrifta er det ikke rom for vindkraftanlegg på land uten at 
både bygge- og driftsperiode vil føre til stor uro i reinflokkene. De vil trekke inn på hverandre 
sine beiteområder, og inn på innmark og hager til fastboende, noe som kan skape store 
konflikter. Selv om konfliktene kan avdempes med gjerder og erstatning til berørte reineiere, 
vil dette ikke avhjelpe tap som påføres lokal kultur og lokalsamfunn. 

- Den faste bosetningen i de tre kommunene har sammen med fiske vært basert på jordbruk 
med utmarksbeite for storfe og småfe. Om det bygges vindmøller, vil det forringe 
mulighetene for beitebruk i framtida. Det vil også forringe mulighetene for reisebasert 
næringsliv, som både offentlige instanser og private bedrifter jobber for å bygge opp.  

- Naturen i de tre kommunene har stor verneverdi. Her har Storting og Regjering blant annet 
opprettet Reisa Nasjonalpark, flere landskapsvernområder og naturreservat. I tillegg er det 
vernede kulturminner på øya Spildra knyttet sammen til en kultursti som er under særskilt 
beskyttelse av riksantikvaren (BARK-status). Store tekniske inngrep som vindkraftanlegg vil 
forringe natur- og kulturverdiene, som strekker seg ut over yttergrensene for de etablerte 
verneområdene.  
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- Kvænangen er en tynt befolket kommune, noe som gir bra vilkår for ville dyr og fugler.  Blant 
dyreartene finner vi elg, fjellrev, rødrev, gaupe og jerv. Blant hekkende fugler finner vi alt fra 
sjøfugler som måker, terner og gjess til ryper, falk og ugler som lever på fjellet.  

- Fjellområdene i Nordreisa, Kvænangen og Loppa blir brukt til friluftsliv som vandring til fots 
og stisykling om sommeren, jakt og fiske, skiturer, kjøring med ski i bratt terreng og 
snøscooterkjøring. Her finns spesielle attraksjoner som Reisadalen og Øksfjordjøkelen, faste 
vandreruter, løypenett for fritidskjøring med snøscootere og områder som er spesielt egnet 
for skiturer.  

- Nye store inngrep må sees i sammenheng med vernetiltak og tidligere tekniske inngrep. Nye 
inngrep må ikke forringe og være i strid med vernetiltakene, og heller ikke gjennomføres 
uten å ta hensyn til hva slags belastning tidligere inngrep har påført natur og kultur. Hverken 
Nordreisa, Kvænangen eller Loppa er inngrepsfrie områder. I de tre kommunene er det:  
1. flere vannkraftverk – de største er Kildalen kraftverk og Kvænangen kraftverk 
2. fylkesveier og riksveier – den mest trafikkerte er E6 som går gjennom Nordreisa og 

Kvænangen 
3. kraftlinjer – den største er ny 420 kV som går gjennom Nordreisa og Kvænangen 
4. utstrakt hyttebygging. 

 

 

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen sameforening ønsker og vil jobbe for at det skal være næringsliv 
som gir bosetting i de tre kommunene, men vindkraftanlegg kan ikke bidra til dette. I stedet vil 
konsesjonspliktige anlegg med vindturbiner skade næringer som jordbruk, reindrift og reiseliv.  

Návuona Sámiid Searvi viser med vår uttalelse hvorfor et påtenkt reserveområde i Nordreisa, 
Kvænangen og Loppa ikke egner seg for et eller flere store vindkraftanlegg. NVE’s forslag til ramme 
for vindkraftanlegg på land i Norge er heller ikke egnet for å løse klimakrisen. Slike anlegg har så 
store konsekvenser for natur og miljø at hele planen bør ende med at det ikke gis konsesjon for å 
bygge et eneste nytt vindkraftanlegg med fem eller flere vindturbiner på land.  
 
 
 
Návuona Sámiid Searvi / Kvænangen sameforening 
 
Gunn Anita Jacobsen 
leder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


