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Høringssvar – Nasjonal ramme for vindkraft. 

Bakgrunn. 

NVE har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Rammen inneholder et 

oppdatert kunnskapsgrunnlag og kart med områder som peker ut mulig egnede områder for 

vindkraft. Rammen er på høring med frist 1. oktober 2019. I denne uttalelsen vil vi konsentrere 

oss om område 3 som gjelder Østfold fylke, og spesielt områdene i Halden kommune. 

 

Om oss. 

Tistedalen Friluftslag er et multi-idrettslag med ski, orientering og friluftsliv som aktivitetsområder. 

Laget er stedlig forening i Den Norske Turistforening (DNT), og således en av 57 

medlemsforeninger i landets størst friluftsorganisasjon. 

Østfold fylke 

Østfold er, med sine 297000 innbyggere, Norges 6. mest folkerike fylke, og også landets tredje 

minste målt i areal. Det foreslåtte vindkraftområdet i Østfold har et totalt areal på 548 km2, ca 130 

km2  i Halden kommune. Fylket er altså tett befolket med få sammenhengende skogsområder. 

I Østfolds allerede fragmenterte natur, er det derfor ikke plass til arealkrevende vindkraftverk. 

 

Vindkraftverk. 

Vindkraftverk medfører massiv utbygging av veier i naturen. For hver vindturbin bygges det om lag 

800 meter gruset anleggsvei gjennom landskapet. I tillegg krever hver turbin en stor 

oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. De største vindturbinene kan bli opptil 250 

meter høye og sees fra minst 5 mils avstand. Blinkende lys om natten er til irritasjon for alle 

innenfor synsvidde. 

Vindturbinene produserer plagsom støy som kan ligge på over 100 desibel (Veileder til retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging, Miljødirektoratet, 2014). 

 

Tap av skogareal. 

Samtidig som vi ser konsekvenser av klimaendringer i Norge, sier forskere at tap og endringer av 

areal er en problemstilling som er minst like viktig. 6. mai 2019 ble verdens første globale rapport 

om verdens naturtilstand lansert av Naturpanelet (IPBES). Denne rapporten konkluderer med at 

tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. 

Tap av naturmangfold er svært alvorlig for balansen i økosystemene og kan i verste fall være med å 

forsterke klimakrisen 



Friluftsliv. 

Tistedalen Friluftslag er storbruker av skogsområdene rundt Halden til våre aktiviteter. Aktivitetene 

omfatter tilbud til barn og unge (Barnas turlag og DNT ung), friluftsliv tilrettelagt for 

utviklingshemmede, turorientering, organiserte turer for alle aldersgrupper, gapahuker, 

overnattingshytter og vedlikehold av et omfattende stinett som står til disposisjon for hele Østfolds 

befolkning. 

At skogen i Østfold brukes ganske intensivt allerede (hugst, skogsbilveier), gjør at de relativt små 

områdene som er i vårt nærmiljø er meget høyt verdsatt til rekreasjon, trening og forebyggende 

helsearbeid. Dette viser resultatet av Halden kommunes kartlegging av friluftslivsområder i 2018. 

I undersøkelsen ble 13000 daa karakterisert som svært viktig friluftsområde, 7500 daa som viktig 

friluftsområde. 

Med økende ønske om å bruke bil minst mulig, vil naboskogen bli mer viktig for en helsebringende 

tur. I den forbindelse vil vi påpeke at grensen for planforslaget går gjennom et av Haldens nyeste 

boligfelt. 

 

Derfor sier vi nei til vindkraft i Halden. 

- Arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. Vindkraftanlegg fører til 

  fragmentering av biotoper og naturmiljø. 

- Tap av biologisk mangfold er med på å forsterke klimakrisen. Vi må derfor ta vare på det vi har. 

- Friluftsliv er en kilde til livskvalitet. Fravær av støy og større menneskelige inngrep gir kvalitet til 

  friluftslivet. Vindturbiner forårsaker støy og faren for iskast om vinteren fører til at 

  sikkerhetssonene rundt turbinene er store. Det betyr i praksis at opplevelsen av å være ute blir 

  kraftig forringet ved nærvær av vindkraftanlegg. 

- Miljødirektoratet og Riksantikvaren sin anbefaling til NVE var å ekskludere hele Østfold på 

  bakgrunn av hensynet til natur (rovdyr, fugl og flaggermus) og kulturminner. Dette valgte NVE å 

  se bort fra, og overprøver i så måte råd fra faginstanser. Dette er vi sterkt kritiske til. 

- Vi må ta vare på den naturen som er igjen til generasjonene som kommer etter oss. 

- Det forslaget regjeringen har sendt på høring har i altfor liten grad tatt hensyn til kravene fra 

  natur- og friluftsinteresser.   

 

Konklusjon. 

Tistedalen Friluftslag vil at Halden kommune og Østfold fylke skal tas ut av Nasjonal ramme for 

vindkraft. 
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