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Nasjonal ramme for vindkraft  
Innspill om regionale interesser i Telemark 
 
 

Natur- og friluftslivsorganisasjonenes regionallag er invitert til å gi sine innspill om regionale 

interesser i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft innen den utsatte fristen 20.oktober. 

Det har vært et ønske om en samlet plan fra natur- og friluftslivsorganisasjonene, blant annet 

som et verktøy for å sikre en mer helhetlig planlegging av fornybar energi, og for å sikre 

natur- og friluftsinteresser i et langsiktig perspektiv1.  

I Norge har vi ved signering av den Europeiske landskapskonvensjonen forpliktet oss til å gi 

befolkningen, lokale og regionale myndigheter og andre muligheter til å medvirke i 

landskapspolitikken2. Målet med den nasjonale rammen skal blant annet være å bidra til å 

dempe konfliktnivået ved å sikre en demokratisk prosess og avstemme vindkraftmuligheter 

mot viktige miljø- og samfunnshensyn. Om rammen kun blir et kartgrunnlag og plan for å 

vise energibransjen og utbyggere hvor vindkraftmulighetene er størst, har man mislyktes med 

målet om å være et konfliktdempende verktøy som tar bedre hensyn til natur, friluftsliv og 

landskap. For å nå dette målet er det høyst nødvendig med en grundigere 

medvirkningsprosess slik at flere aktører og berørte blir involvert og hørt og får en reell 

påvirkningskraft.  

                                                           
1 https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13122152-
1494228858/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2017/Energi/Innspill%20nasjonal%20ramm
e%20vindkraft%202104%202017.pdf  
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/internasjonalt-
plansamarbeid/landskapskonvensjonen/id410080/  
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Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark ønsker å gi følgende anbefalinger: 

• At nasjonal ramme for vindkraft stanses inntil vi har fått på plass nødvendig kunnskap, 

bl.a ytterligere naturkartlegging, kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og 

innspill fra berørte  

• At NVE vektlegger den kunnskap som finnes i alle offentlige databaser vedrørende 

naturverdier, verneområder, villreinområder, friluftslivsområder osv.  

• En grundigere medvirkningsprosess med flere åpne folkemøter regionalt og lokalt 

for å gi informasjon og innhente innspill 

• Regionale og lokale interesseorganisasjoner bør inviteres til arbeidsmøter for å få fram 

viktige innspill om bl.a. natur og friluftsliv  

Viktige regionale, nasjonale og internasjonale landskaps-, natur- og friluftslivsverdier i 

Telemark 

Analyseområde nummer 4,5,9 og 10 omfatter Telemark. Disse områdene inneholder store, 

sammenhengende og til dels inngrepsfrie fjell- og skogområder som innehar natur- og 

friluftslivsverdier av regional, nasjonal og internasjonal verdi. Per nå anser vi det som 

uforsvarlig å legge til rette for store tekniske inngrep og nedbygging av villmarkspreget natur 

som innehar verdier i kraft av sitt urørte preg og store naturarealer. Vi kan forstå at det kan 

være ønskelig med landbaserte vindkraftanlegg i økt avstand fra bebyggelse og folk for å 

dempe konfliktnivået. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at Sør-Norge har minst areal 

villmarkspreget natur igjen, noe som dermed gir oss større ansvar for bevaring av disse 

naturområdene3. Flere av disse områdene er svært viktig for rekreasjon, friluftsliv og turisme, 

og vi tror derfor utbygging her vil føre til store konflikter, selv om områdene ligger langt fra 

bebygde strøk. 

Flere av analyseområdene i Telemark berører direkte- eller er i randsoner til verneområder, 

blant annet Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde (analyseområde 5), Skrim og 

Sauheradfjhella naturreservat (analyseområde 4) og flere andre større eller mindre 

verneområder for natur. Vi er bekymret for at store terrenginngrep vil fragmentere og berøre 

disse verdiene negativt. Blant annet mener vi at nasjonale villreinområder bør regnes som 

                                                           
3 http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/  
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hard eksklusjon for å sikre diss områdene bedre mot vindkraftutbygging. Av 23 

villreinområder i Norge, er det kun 10 som er nasjonale villreinområder.4Store og 

sammenhengende områder er viktige for å ta vare på denne arten.  

 

Friluftslivsområder i analyseområdene har i stor grad ikke blitt kartlagt og verdsatt, og flere 

kommuner er også i startfasen av dette arbeidet. Derfor vises per nå ikke denne informasjonen 

i Naturbase. Samtidig vet vi at den første kartleggingsprosessen i kommunene har variabel 

medvirkning fordi man ønsker å gjennomføre en mer grundig medvirkning senere. Vi vet 

allikevel at analyseområdene dekker noen av de viktigste friluftsområdene vi har i Telemark, 

og som vi kan karakterisere som sammenhengende og villmarkspreget natur i fjell og skog der 

inngrepene er få sammenlignet med andre friluftslivsområder. Vindkraftanlegg vil påvirke 

friluftslivsopplevelsen. Selv om tilgjengeligheten til natur kan forbedres ved veibygging, kan 

økt tilgjengelighet være en trussel mot naturmangfoldet. Arealtap, samt forringelse og 

fragmentering av naturområder er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Det er 

fortsatt behov for ytterligere naturkartlegging i mange av kommunene i Telemark, da 

kunnskapsgrunnlaget knyttet til naturmangfold ofte ikke er tilstrekkelig, og krever 

oppdatering. 

Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å gå inn i kartgrunnlaget for å innhente 

detaljinformasjon om natur- og friluftslivverdier, men vi viser til egne høringsinnspill fra 

regionale eller nasjonale ledd, samt paraplyorganisasjoner til organisasjonene i FNF Telemark 

som vil belyse hvilke områder som er viktig for deres organisasjon og deres interesser, og ber 

om at denne informasjonen blir tatt hensyn til.  

Vi etterlyser regionale informasjonsmøter og arbeidsmøter der analyseområdene og 

kunnskapsgrunnlag med konsekvenser for natur- og friluftslivet blir presentert for våre berørte 

organisasjoner, slik at det blir enklere å bidra med egne høringsinnspill. Dette arbeidet er 

komplekst og omfattende å involvere seg i for frivillige organisasjoner. Samtidig er det viktig 

at vi i større grad blir invitert i prosessen slik at vi kan bli hørt og at hensynet til våre 

interesser blir ivaretatt på best mulig måte.  

 

                                                           
4 http://www.villrein.no/om-villreinomrdene/  
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På vegne av 

Forum for natur og friluftsliv i Telemark 

 

 

Mariken Kjøhl-Røsand 

Fylkeskoordinator 

FNF Telemark 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 

friluftsorganisasjonene i Telemark og består per nå av 9 tilsluttede natur- og 

friluftslivsorganisasjoner. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO), Friluftsrådenes 

Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).  
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