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Stavanger, 6. september 2018 

 

Dette brevet sendes på vegne av: Styret i Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland  

FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

Gi innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land 
FNF Rogaland oppfordrer kommunen til å gi innspill til Nasjonal ramme for vindkraft nå dersom en 
ønsker å bli hørt. Innen det foreligger et utkast og en eventuell nasjonal høring, kan det være for sent.  
 

Vi viser til brev sendt alle landets kommuner 30. august d.å. fra Norsk Friluftsliv, DNT, Norsk 

Ornitologisk forening, SABIMA, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og WWF der de 

oppfordrer alle kommuner til å sende innspill innen fristen 20. september. 

Flere organisasjoner nasjonalt, regionalt og lokalt er svært bekymret; prosessen med nasjonal ramme 

har manglet reell medvirkning, noe som er spesielt alvorlig når det gjelder permanente inngrep av 

størrelsen det her er snakk om. Se vedlagt kart over analyseområdene i Rogaland. 

Et hovedpoeng i brevet:  
«Det er bred enighet om at økt satsing på fornybar energi er fornuftig så lenge det gjøres på lag 
med naturen. En slik satsing forutsetter en vurdering av alternativer, muligheter og kostnader.  
Vindkraftanlegg påvirker landskapet over store områder, og også store sammenhengende og 

urørte naturområder, og ett anlegg kan påvirke flere kommuner, både direkte og indirekte. 

Derfor er det ekstra viktig at prosessen er inkluderende. Prosessen så langt har i stor grad vært 

preget av tidsfristen for oppdraget, framfor kunnskapsinnhenting og regional og lokal 

medvirkning. Nå er det opp til kommunene å melde seg på!» 

Hva kan kommunen gjøre / spille inn? 

o Kommuner, gjerne flere sammen, kan be om utsatt frist og kreve en 

demokratisk prosess som gir reell medvirkning. 

o Gi innspill om områder i analyseområdene med verdier som er uforenelig 

med inkludering i mest egnede områder for vindkraft. Kanskje det gjelder hele 

analyseområdet? 

o Områder der kommunen og andre instanser (f.eks. NVE, OED) har gitt avslag 

på søknader om andre prosjekt grunnet friluftsliv og naturverdier bør fjernes 

fra analyseområdene. 
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o Påpeke den samlede belastning pr. NML på natur og landskap ved 

eksisterende inngrep, allerede gitte konsesjoner og andre planlagte inngrep. 

o Be om lokale eller regionvise informasjons- og innspillsmøter – åpne for alle. 

Til nå har kun kommune- og fylkeskommunal administrasjon blitt invitert til 

NVE. Kun ni av landets kommuner klarte å stille på møtet 5. juni d.å. 

Allmennheten, kommuner, politikere og andre lokale aktører er i praksis ikke 

blitt involvert i denne svært viktige fasen.  

o Det er mye relevant informasjon som ikke er tilgjengelig og som dermed gjør 

det vanskelig å ta stilling til konfliktnivået lokalt, regionalt og nasjonalt. At 

dette er vanskelig innen fristen er også en relevant tilbakemelding kommuner 

kan gi. 

Miljødirektoratet har gitt uttrykk for behov for innspill om følgende: 

❖ «Miljødirektoratet har i dag ikke en full oversikt over de mest verdifulle 

friluftslivsområdene i en nasjonal sammenheng» 

❖ Viktig: Kommunale friluftslivskartlegginger og regionale kartlegginger – mange 

kommuner er ennå ikke i gang – heller ikke i Rogaland 

❖ Mdir mangler oversikt: «Turområder uten tilrettelegging som er en del av de 

sammenhengende naturområder med urørt preg» 

❖ Mdir legger til: «Dette er områder som allerede er utsatt for et stort press og 

vindkraft kan bidra med til en ytterligere forringelse av disse områdene. 

Atkomst/oppmarsjområdene til disse områdene er også viktig å ivareta». 

❖ Landskap av nasjonal eller regional interesse 

❖ Større sammenhengende naturområder med urørt preg  

❖ Verneområder, f.eks. Verneplan for vassdrag og landskapsvernområder  

❖ Særskilte naturtyper og naturmangfold 

 

Kvaliteten på rammen er med andre ord avhengig av at kommunene og andre regionale og 

lokale aktører bidrar med sine innspill.  

Det er per tid 43 analyseområder nasjonalt, men ifølge NVE skal dette tallet reduseres betydelig. 

Oversiktskart for områdene i Rogaland er vedlagt. Hvert område for seg er på nve.no. Det er nå 

en kan påvirke utfallet mest effektivt, ikke når NVE har levert ferdig ramme til OED våren 2019. 

Med vennlig hilsen, for FNF Rogaland 

 

Emily L. Halvorsen, Koordinator 

 

Vedlegg:  

- Brev fra Norsk Friluftsliv og nasjonale organisasjoner  

- Kart over analyseområder i Rogaland; 

nr. 13-Dalane/Jæren, 14-Ryfylke, 15-Sauda mv, 16-Haugalandet 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/

