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FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND –HØRING 
 

OED har sendt nasjonal ramme for vindkraft på land på høring.  

 

Skjeggedal utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere vest i Åmli kommune.  

 

Skjeggedal utmarkslag skal etter vedtektene § 2 blant annet tilgodese grunneiernes interesser i 

utmark. Det meste av arealet til grunneierne i Skjeggedal utmarkslag og alle grunneierne har 

areal som ligger inne i rammen blant de mest egnede områdene for vindkraft. For å kunne 

ivareta grunneiernes interesser i denne sak trengte en å vite hva flertallet av grunneierne i 

Skjeggedal utmarkslag ønsker. Kartet i nasjonal ramme for vindkraft skal brukes som et 

styringsverktøy for hvilke områder som vil bli prioritert framover. Det vil være mulig å søke 

om konsesjon også utenfor de utvalgte områdene, men det skal imidlertid være vanskeligere å 

få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen.  

 

På denne bakgrunn fikk alle grunneierne som er medlem av Skjeggedal Utmarkslag følgende 

spørsmål: 

«Fint om du som grunneier i Skjeggedal kan svare på denne epost med ett av følgende 

alternativer: 

1. Jeg ønsker at min eiendom i Skjeggedal skal omfattes av nasjonal ramme for 

vindkraft. 

2. Jeg ønsker ikke at min eiendom i Skjeggedal skal omfattes av nasjonal ramme for 

vindkraft. 

3. Jeg har ikke gjort meg opp noen mening om nasjonal ramme for vindkraft.» 

Av totalt 12 grunneiere i Skjeggedal Utmarkslag har alle 12 svart på undersøkelsen. 

Resultatet av undersøkelsen er som følger: 



 

 

 

Fig 1: Resultat av spørreundersøkelse i Skjeggedal. Svarene fordelt ut fra areal. 

 

 

 

Fig 2: Resultat av spørreundersøkelse i Skjeggedal. Svarene fordelt ut fra areal som ligger inne i forslaget til 

nasjonal ramme.. 

 



 

 

 

Fig 3: Resultat av spørreundersøkelse i Skjeggedal. Svarene fordelt i forhold til antall grunneiere. 

 

En understreker følgende forhold: 

 Det er ikke alt areal som hører til Skjeggedal Utmarkslag som ligger inne i rammen. 

Deler av gbnr. 1/1, 1/2 og gnr. 1/4 ligger ikke inne. En eventuell utbygging av 

vindkraft vil påvirke hele eiendommene ved at det blir synlig fra de fleste steder i 

Skjeggedal. En mener derfor det er mest riktig å presentere tall for arealet i hele 

Skjeggedal, men for ordens skyld har en også laget en figur som viser fordelingen av 

arealet som ligger inne i nasjonal ramme. Dette endrer arealet kun 1 prosent. Fra 75% 

mot dersom en tar med hele eiendommene til 74% mot dersom en tar med kun arealet 

inne i nasjonal ramme. 

 Eiere av gbnr. 4/5 og 5/1 har svart at de i utgangspunktet ikke ønsker at eiendommene 

blir omfattet av nasjonal ramme for vindkraft. De tar imidlertid forbehold om at 

dersom det blir planlagt bygd ut vindkraft rundt sine eiendommer ønsker de også at 

sine eiendommer industrialiseres med vindkraft. 

 Gbnr. 1/11 og 1/13 er ikke med i Skjeggedal Utmarkslag og undersøkelsen omfatter 

ikke dette arealet. Gnr. 1, bnr. 11 er i henhold til gardskart, nibio på totalt 1.554 daa og 

gnr. 1, bnr. 13 er på totalt 715 daa. 

 Eiere av gbnr. 1/4 og 1/12 har spilt inn følgende: 



 

 

 

De to grunneierne ønsker altså at areal innenfor planlagte konsesjonsområder blir 

oppgitt. Denne sak gjelder nasjonal ramme for vindkraft og høring av denne. Det er 

vel kjent i Skjeggedal at Fred Olsen Renewables ønsker å etablere Bjørnstigfjellet 

vindkraftverk. Planområdet er oppgitt å være ca 13.000 daa. Planområdet går så vidt 

over i Froland kommune med et mindre areal. En kan registrere at de tre grunneierne 

som ønsker at eiendommen skal omfattes av nasjonal ramme alle berøres direkte av 

dette prosjektet.  

For ordens skyld har en prøvd så godt det har latt seg gjøre å planimere planområdet 

slik en har fått det presentert. Resultatet fordelt på grunneiere er presentert i vedlagte 

regneark. Det er 6 grunneierne i Skjeggedal Utmarkslag som berøres direkte av 

planområdet. Av disse 6 har 3 sagt at de ønsker at eiendommen skal omfattes av 

nasjonal ramme, 3 sier at de ikke ønsker det. De tre som ønsker at eiendommen skal 

omfattes av nasjonal ramme har areal som utgjør ca 91% av arealet i planområdet. Det 

er likevel verdt å merke seg at av totalt planlagte 22 vindturbiner i prosjektet står 6 i 

eller nær grense mot grunneiere som ikke ønsker å bli omfattet av nasjonal ramme og 

ytterligere 3 turbiner er planlagt nærmere enn 300 meter fra grunneiere som ikke 

ønskes at eiendommen blir omfattet av nasjonal ramme. 

 

Konklusjonen på denne undersøkelsen er at det hos medlemmene i Skjeggedal er et solid 

flertall (ca 74-75%) både når det gjelder areal og i antall som ikke ønsker at deres eiendom 

blir omfattet av nasjonal ramme for vindkraft. En ber på dette grunnlag om at arealet i Åmli 

kommune tas ut av nasjonal ramme for vindkraft. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Johan Skjeggedal 

Leder Skjeggedal Utmarkslag 

 

 

 


