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Høringsvar – forslag nasjonal ramme for vindkraft 
 

I utgangspunktet er Ulvig Kiær AS positive til produksjon av fornybar energi, også i form av 

landbasert vindkraft.  Skal transportsektoren elektrifiseres, vil vi ha behov for betydelig 

mengder ny fornybar energi innen en kort tidshorisont og til en forsvarlig samfunnskostnad.  Vi 

kan ikke se at havbasert vind kan tilfredsstille dette kravet innen den tid den nye kraften trengs.  

Heller ikke vil oppgradering av eksisterende vannkraftverk på langt nær dekke dette behovet. I 

tillegg vil slike utvidelser/oppgraderinger ikke gi økt effektproduksjon på de tidspunkt hvor 

man trenger effekten mest. I så fall trengs flere og større magasiner, som ofte vil være 

konfliktfylte. Uten en utbygging av landbasert vindkraft, vil man fort kunne oppleve en 

betydelig økt strømpris og økt effektpris både for industri og forbrukere.  Dette er ikke 

kommunisert godt nok. 

 

I diskusjonen om landbasert vindkraft trekkes det i for liten grad fram at konsesjonene er 

tidsbegrensede og at anleggene om ønskelig etter konsesjonstidens utløp kan fjernes.  

Motstandere bruker som argument at tiltakene i forbindelse med vindkraft (spesielt trukket 

fram veier og fundamenter) er irreversible inngrep i naturen.  I konsesjonene er utbygger pålagt 

å fjerne installasjonene etter utløpt konsesjonsperiode dersom konsesjonene ikke fornyes.  Det 

er fullt mulig å reversere inngrepene som gjøres.  Skytefeltet på Hjerkinn (Dovre) er et godt 

eksempel på at det er fullt mulig å restaurere et område etter lang tids aktiv bruk – sågar på en 

slik måte at dette området i dag inngår i vernet område. 

 

Vi er tvilende til om en nasjonal ramme for landbasert vindkraft er riktig vei å gå når en for de 

enkelte prosjekt likevel må gå gjennom en betydelig konsesjonsprosess.  Først gjennom denne 

konsesjonsprosessen vil en få klarlagt konsekvensene av en utbygging.  For oss som husker 

Samlet Plan (for vassdrag) prosessen, førte denne til betydelig motstand, og at Stortinget etter 

hvert så bort fra de prioriteringer som ble gjort gjennom denne planen. 

 

Skal landbasert vindkraft ha lokal aksept, må en rimelig del av verdiskapingen tilfalle 

kommunene, men også grunneierne som er de som de facto stiller arealene til disposisjon. 

 

Vi kan ikke se at grunneierne eller grunneiernes organisasjoner har vært trukket inn i prosessen 

med utarbeidelsen av den nasjonale rammen.  Vi mener det er en betydelig svakhet ved planen. 
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Som en større grunneier, har vi områder utenfor de foreslåtte områder, hvor vi mener det vil 

kunne være mulig å oppføre vindkraftanlegg av ulik størrelse uten at disse kommer i for stor 

konflikt med andre interesser. 

 

I den videre behandlingen av den nasjonale rammen, ber vi departementet se på hvordan man 

skal forholde seg til mulige utbyggingsområder utenfor de foreslåtte «grønne områder».  For 

vår del kan dette også gjelde mindre områder egnet for f.eks. 10-15 møller.  Slike mindre 

anlegg vil også i større grad kunne tilpasses eksisterende lokal infrastruktur (veitilknytning, nett 

mm.). 

 

I det videre arbeidet ber vi om at vi som grunneiere også grunneierorganisasjoner blir aktivt 

involvert i prosessen. 

 

Med hilsen 

For Ulvig Kiær AS 

 

 
Anders Kiær 

Daglig leder 


