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Innledning 

Naturen er grunnlaget for alt liv på jorda. Den er også avgjørende for at 
generasjonene etter oss skal ha de samme mulighetene til naturopplevelser og 
friluftsliv som oss.  

Interessen for friluftsliv og naturopplevelser øker. Samtidig forsvinner nye 
naturområder hvert år, blant annet til veibygging, hytte- og boligfelt og 
kraftutbygging. Fremover vil en storstilt satsing på vindkraft bety at vi mister 
verdifulle naturområder. Derfor har DNT og våre medlemsforeninger engasjert oss 
sterkt i saken. 

DNT skal bidra i omstillingen til et fornybarsamfunn, blant annet ved å redusere 
klimautslipp i egen virksomhet. Vi mener vi som nasjon må velge klimatiltakene som 
ødelegger minst mulig natur. Vindkraft er bare en av flere alternativer for å erstatte 
fossil energiproduksjon. Det er stort potensial i energieffektivisering og sparing og 
ved å ta i bruk fornybare energiformer som ikke ødelegger naturområder. 

DNT jobber på nasjonalt nivå for at myndighetene skal ta mer hensyn til naturen når 
de skal løse klimaproblemene, slik at vi klarer å skjerme verdifulle natur- og 
friluftslivsområder.  

Den mest inngående kjennskapen til verdien av ulike naturområder finner vi hos 
lokalbefolkningen og våre medlemsforeninger. Derfor er den lokale kampen for å ta 
vare på viktige områder helt avgjørende, ikke minst når utbyggere foreslår konkrete 
utbyggingsplaner. 

I dette heftet får du tips og råd om hvordan du kan jobbe lokalt med å stanse 
vindkraftutbygging i naturområder du er glad i.  

 

Lykke til! 

 

22. mars 2019 

 

Dag Terje Klarp Solvang 

Generalsekretær, DNT 

 

 

Forsidefoto: Marius Dalseg  
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1. Hva mener DNT om vindkraft? 

• DNT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også 
de kan få naturopplevelser for livet.   

• DNT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere 
klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i 
hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør 
derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur. 

• For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som 
nå kan gi det største tapet av naturarealer fremover. Vindkraft innebærer store 
naturinngrep, og DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging. 

• Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. 
Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp. Dessuten må det 
satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende 
vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land 
bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder. 

• Nasjonal ramme for vindkraft er et skritt i riktig retning, fordi den gir mulighet for 
en mer helhetlig planlegging. DNT mener rammen må brukes til å skjerme viktige 
natur og friluftslivsområdene fra vindkraftutbygging. Skal vi få til det må 
kunnskapsgrunnlaget være godt, og befolkningen må involveres skikkelig før 
rammen skal konkluderes.  

• DNT krever at inngrepsfri natur og mye brukte friluftslivsområder ekskluderes som 
aktuelle vindkraftområder i nasjonal ramme for vindkraft.  

• DNT mener konsesjonssystemet må gjennomgås, med sikte på at det skal legges 
mer vekt på natur- og friluftslivshensyn når nye prosjekter skal godkjennes. 

• For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må 
vi vite hvor de ligger. Derfor bør innsatsen for å kartlegge norske natur- og 
friluftslivsområder økes kraftig.  

DNTs vedtak om vindkraft 

Arbeidet med vindkraft er forankret i DNTs natur- og miljøvernstrategi for 2017-2019. 
Der står det at DNT vil «Hindre … vindkraftverk i intakt og sårbar natur og i viktige 
friluftslivsområder og begrense skadevirkningene ved en eventuell utbygging» og 
«Arbeide for at landbasert vindkraftutbygging skjer innen akseptable og sterkt 
avgrensede rammer ut ifra en samlet, helhetlig og nasjonal strategi». 

I juni 2018 vedtok DNTs landsmøte resolusjonen "DNT ber regjeringen stanse 
arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land». Der peker DNT på at viktige 
verdier for friluftsliv og natur trues av en betydelig mengde ny vindkraftutbygging, og 
ber om at arbeidet med nasjonal ramme startes på nytt for å sikre nødvendige 
utredninger og medvirkningsmuligheter for befolkningen.   

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/cdcf4e965eb7bdefa42c148b0b223df5fe37702f.pdf
https://www.dnt.no/artikler/nyheter/13399-dnt-vil-stanse-arbeid-med-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/
https://www.dnt.no/artikler/nyheter/13399-dnt-vil-stanse-arbeid-med-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/
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2. Hvordan påvirke nasjonal ramme for vindkraft på land? 

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft på land. 
Den skal peke ut hvilke områder i Norge som er best egnet for vindkraft (mer om 
nasjonal ramme i kapittel 4). Nasjonal ramme vil ha stor betydning for hvor det vil 
komme nye vindkraftprosjekter i Norge fremover, og er derfor viktig å være med å 
påvirke.  

Prosessen med å utarbeide nasjonal ramme 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk i februar 2017 i oppdrag fra 
regjeringen å lage et utkast til nasjonal ramme. DNT og flere av medlemsforeningene 
har gitt innspill underveis i arbeidet. DNT har likevel advart om at arbeidet med 
rammen har gått alt for fort. 

I juni 2018 vedtok DNTs landsmøte resolusjonen: Stans arbeidet med nasjonal ramme 
for vindkraft på land, der det ble uttrykt bekymring for at kunnskapsgrunnlaget og 
involveringen av befolkningen var for dårlig, slik at prosjektet burde omstartes og 
gjøres grundigere. I etterkant av dette ble fristen for å gi innspill utsatt og tiden NVE 
hadde til å utforme rammen utvidet noe. Det ble også bestemt at rammen etter 1. 
april skal sendes på offentlig høring, og at det skal gjennomføres regionale 
høringsmøter.   

Hva skjer videre? 

√ 1. april presenterer NVEs sitt utkast til Nasjonal ramme for vindkraft på land og 
overrekker det til Olje- og energidepartementet (OED) for videre behandling. 

√ Høringsrunde: Utkastet sendes på åpen høring, der alle som ønsker det kan sende 
inn sine innspill. Det blir også regionale innspillsmøter der man kan møte opp og 
diskutere utkastet.  

√ OED og regjeringen gjør sine vurderinger av innspillene og konkluderer på 
hvordan den skal se ut.  

Det er altså mulig å påvirke innholdet i nasjonal ramme for vindkraft på land også 
etter at NVEs utkast foreligger 1. april. Den sjansen bør benyttes av alle foreninger 
som vil ta vare på verdifulle naturområder som kan bli åpnet for vindkraftutbygging! 

Hvordan går du fram? 

1. Sjekk utkastet som kommer 1. april! 

Skaff dere oversikt over hva Nasjonal ramme for vindkraft på land sier om deres 
område, så snart utkastet presenteres. Det finner dere på 
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/. Dokumentet vil 
inneholde kart som viser hvilke områder som foreslås som aktuelle vindkraftområder 
og hvilke som foreslås som uaktuelle. Det vil også være en medfølgende tekst som 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/
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viser hvilke verdier som finnes i området og hva det er lagt vekt på i vurderingene. 
Finn ut om foreningen støtter vurderingene i utkastet og hva dere eventuelt er 
uenige i!  
 
2. Skriv et høringsinnspill! 

Skriv et brev som beskriver hva dere mener må forandres i den endelige nasjonale 
rammen. Vær konkret på hvilke områder dere for eksempel mener må tas ut av 
kategorien «egnede områder», og tegn det aller helst inn på et kart! Kom med 
konkrete begrunnelser om hvilke verdier som finnes i området som ikke bør 
ødelegges med utbygging av vindkraft. Se spesielt etter: 

- Friluftslivsverdier: Beskriv hvordan området brukes til friluftslivsformål, om det for 
eksempel er merkede stier eller turisthytter der. Sjekk om kommunen har kartlagt 
friluftslivsverdier i kommunen og om området er definert som å ha høy 
friluftslivsverdi. 

- Naturverdier: Beskriv hvilke naturverdier som finnes i området. Dere trenger ikke 
være biologer eller fageksperter for å uttale dere om dette, men hvis dere kjenner 
til om det finnes sjeldne naturtyper eller rødlistearter i området eller kan beskrive 
dyre- og planteliv, ta det gjerne med! 

Jo mer konkrete og faktabaserte dere kan være i argumentene jo bedre! 

Høringsuttalelser kan skrives på mange måter (mer om høringsuttalelser i neste 
kapittel). Her er noen eksempler på gode høringsinnspill til nasjonal ramme fra forrige 
innspillsrunde, som viser at det kan gjøres kortfattet eller mer detaljert: DNT 
Finnskogen og omegn, FNF i Agder og Bergen og Hordaland turlag.   

Søk gjerne bistand hos Forum for natur og friluftsliv (FNF) eller andre med god 
kompetanse, for å få hjelp med faktaopplysninger eller utformingen av innspillet.  

Send kopi av høringsinnspillet deres til DNT sentralt. Det er veldig nyttig å ha en felles 
oversikt over hvordan utkastet til nasjonal ramme ser ut rundt omkring i landet og 
hvilke foreninger som sender innspill. 

3. Delta på regionale innspillsmøter! 

Etter 1. april vil det bli arrangert regionale innspillsmøter der alle som vil kan komme 
med synspunkter. Sørg for å være på plass og ha konkrete forslag til hva som bør 
endres. Bruk det dere har skrevet i høringsinnspillet! Bidra gjerne til at flere som er 
opptatt av natur og friluftsliv møter opp og sier sin mening. 

4. Bruk nyhetsmediene og sosiale medier! 

Dersom et område foreningen mener er verdifullt står i fare for å bli pekt ut som et 
egnet vindkraftområde, gjør gjerne lokale og regionale medier oppmerksomme på 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201801666/2539004
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201801666/2539004
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201801666/2544410
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201801666/2546996
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det. Ta kontakt med NRKs distriktskontor, lokalavisa eller andre medier i området, og 
fortell dem hva som er i ferd med å skje og hva foreningen mener om det. Tilby 
gjerne en befaring til området! Det går også an å skrive leserinnlegg om saken og å ta 
i bruk sosiale medier for å få ut budskapet deres. 

5. Kontakt kommunen og fylkeskommunen! 

Kommunene og fylkeskommunene er høringsinstanser når nasjonal ramme skal på 
høring. Ta gjerne kontakt med politikerne eller administrasjonen i kommunen og 
fylkeskommunen og send dem foreningens høringsinnspill. Oppfordre til at saken 
kommer på dagsorden i kommunestyret, bystyret eller fylkestinget, slik at de 
folkevalgte kan bruke anledningen til å si sitt om områdene i sitt lokalmiljø. 

6. Skap engasjement lokalt! 

Få med dere flere organisasjoner og befolkningen lokalt. Bidra til at folk sier ifra hva 
de mener og melder det inn til OED til den endelige utformingen av rammen. Det kan 
gjøres ved å bidra til oppmerksomhet i lokalmediene, arrangere åpne møter om 
saken, informere medlemmene og tipse relevante organisasjoner og grupper lokalt 
om å engasjere seg. 
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4. Hvordan jobbe med lokale utbyggingssaker? 
 
Samtidig som det pågår en debatt om nasjonal ramme, søker utbyggere fortsatt om å 
få sette i gang konkrete vindkraftprosjekter rundt omkring i landet. Også etter at 
nasjonal ramme er ferdig, skal alle som ønsker bygge vindkraftanlegg fortsatt søke og 
få konsesjon til det fra NVE. Vil man stanse planene om et konkret vindkraftanlegg, er 
det viktig å være tidlig på banen og si ifra!   

1. Sjekk om det er vindkraftplaner i lokalområdet! 

Alle konsesjonssaker med sakspapirer er tilgjengelige på NVEs nettsider. Du kan gå 
inn på kartet og finne aktuelle prosjekter her, eller lista over alle konsesjonssaker her. 
Klikker du deg inn på et prosjekt får du også opp alle søknader og sakspapirer som 
hører til saken. 

Dersom noen har planer om et vindkraftprosjekt, men ikke har sendt melding om det 
til NVE er det vanskeligere å fange opp. Men før de sender melding til NVE kontakter 
ofte utbyggerne grunneierne for å få avtaler om å bygge på deres eiendom. Hører 
dere om slike planer i et område dere mener er for verdifullt til å brukes til vindkraft, 
er det lurt å ta tak i saken med en gang. Sjansen for å stanse utbyggingsplaner er 
større, jo tidligere man er på banen.  

Sett gjerne ned en liten gruppe som skal jobbe med saken i foreningen. Her kan man 
spille på både ansatte og frivillige som kan tenke seg å gjøre en innsats.  

2. Gjør deg kjent med saken! 

Bli kjent med prosjektplanene: Dersom saken er meldt inn til NVE, finn sakspapirene 
på NVEs nettsider og finn ut av presis plassering av prosjektet, hvor stort anlegget 
skal bli (antall km², antall turbiner, høyde på turbiner, antall km med veier, bredde på 
veier) og hvilke naturinngrep det krever (behov for sprenging i fjell, fyllinger gjennom 
myr og vann, behov for tilkomstvei og nettilkobling). Mye av dette fremgår av 
meldingen utbygger sender til NVE, og senere i søknaden om utbygging. 

Samle fakta om området: Hvilke verdier for natur og friluftsliv vil bli ødelagt/få 
redusert verdi ved etablering av vindkraftanlegget? Dette er som regel et tema i 
søknaden til NVE, så noe kan dere finne der, men det er ofte mye som mangler.  

Handler det om verdifulle friluftslivsområder, der foreningen har hytter eller merkede 
turstier, eller som dere vet er mye brukt til friluftslivsformål? Dette er det dere som 
er ekspertene på. Sjekk gjerne i tillegg om kommunen har kartlagt sine 
friluftslivsområder, og om det aktuelle områder ligger i områder som defineres som 
verdifulle eller svært verdifulle friluftslivsområder.  

https://gis3.nve.no/link/?link=vindkraftverk
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
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Sjekk også om prosjektet er i nærheten av for eksempel verneområder eller andre 
verdifulle naturområder. Ta gjerne en titt på nasjonalt registrerte naturverdier på kart 
fra miljødirektoratet: https://kart.naturbase.no/.  Har kommunen, fylkeskommunen 
eller fylkesmannen registrert spesielle verdier for natur og friluftsliv i området? 

3. Sjekk frister og behandlingsprosess  

Alle vindkraftprosjekter skal gjennom følgende beslutningsprosess: 

1. Melding: En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Den skal gi 
berørte parter informasjon om prosjektet, og gi dem anledning til å komme med 
innspill. I meldingen skal utbygger gi en foreløpig vurdering av mulige virkninger 
for omgivelsene. Meldingen sendes på høring med 6 ukers høringsfrist, og det skal 
avholdes et folkemøte i forbindelse med høringen. 

2. Fastsettelse av konsekvensutredningsprogram (KU-program): Etter høring av 
meldingen fastsetter NVE et utredningsprogram som beskriver hvilke temaer 
utbyggeren skal utrede nærmere.    

3. Søknad med konsekvensutredning: Utbygger sender så en søknad om konsesjon 
for vindkraftverket med en nærmere beskrivelse av prosjektet og de resultatene 
konsekvensutredningene har avdekket. Dokumentene sendes på høring og det 
arrangeres et åpent møte. 

4. Vedtak: NVE godkjenner eller avviser prosjektet på bakgrunn av søknad, 
konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap. 

5. Eventuelt klagebehandling hos Olje- og energidepartementet: Vedtaket kan 
påklages. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, 
oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. 

Her finner du en nærmere beskrivelse av de ulike trinnene i prosessen: 
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/saksgang-for-
vindkraftutbygging/ 

Hva kan foreningen gjøre når? 
Saksgang Hvor finner vi 

dato? 
Hva kan foreningen gjøre? 

Melding om 
vindkraftverk fra 
utbygger til NVE og 
offentlig høring. 

www.nve.no/kon
sesjonssaker/ 
  

Sjekk frist for høringsinnspill! Skriv høringssvar, så 
tidlig som mulig. Send til NVE med kopi til 
kommunen. Vurder å sende til samtlige politikere. 
Offentlig debatt og synlig motstand gir størst effekt i 
denne fasen. 

Saksbehandling i 
kommunen. De har 
ingen formell 
vedtaksmyndighet, 
men gir innspill til 
NVE. 

Ta en telefon til 
kommuneadminis
trasjonen 

Sjekk når rådmannen skal skrive sin innstilling. 
Formidle kunnskap og synspunkter til 
kommuneadministrasjonen som rådmannen kan 
vurdere å bruke i saksframstillingen. 

https://kart.naturbase.no/
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/saksgang-for-vindkraftutbygging/
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/saksgang-for-vindkraftutbygging/
http://www.nve.no/konsesjonssaker/
http://www.nve.no/konsesjonssaker/
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Politisk behandling i 
kommunen.  
- gruppemøter i 
politiske partier 
- plankomitemøte 
- kommunestyremøte 

Kommunens 
nettside 

Kontakt politikere i god tid før møtene. 
Send foreningens høringssvar til kommunepolitikere.  

Saksbehandling i 
fylkeskommunen.  

Ta en telefon til 
fylkesadministrasj
onen 

Formidle kunnskap til fylkesadministrasjonen som de 
kan vurdere å bruke i saksframstillingen. 

Politisk behandling i 
fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen har 
ikke formell 
vedtaksmyndighet, 
men gir innspill til 
NVE. 

Fylkeskommunen
s nettside 

Sende kopi av høringssvar til fylkespolitikerne. 

Søknad om 
vindkraftanlegg med 
konsekvensutredning. 
Offentlig høring. 

www.nve.no/kon
sesjonssaker/ 
  

Sjekk frist for høringsinnspill! Skrive høringssvar, 
gjerne sammen med andre organisasjoner i FNF. Det 
kan være lurt at foreningen i tillegg sender en egen 
uttalelse, gjerne med presisering av noen av 
argumentene i fellesuttalelsen fra FNF. 

Hvis NVE sier ja til 
vindkraftanlegget.  

www.nve.no/kon
sesjonssaker/ 
  

Vurdere å klage inn saken til Olje- og 
energidepartementet. Begrunne klagen godt. Sende 
klage til OED innen 3 uker. 

 
4. Finn samarbeidspartnere og allierte!  
 
Tenk igjennom hvem du kan få med på laget i saken! Med flere allierte er det enklere 
å nå fram til politikere. Det kan være andre organisasjoner, som Naturvernforbundet 
eller Jeger- og fiskerforbundet lokalt, men også berørte naboer, grunneiere, lokale 
reiselivsbedrifter eller andre næringsdrivende, hytteeiere, ornitologer og engasjerte 
enkeltpersoner.  

Forum for natur og friluftsliv (FNF) kan være en veldig god ressurs i arbeidet, både for 
å få hjelp fra noen med god kompetanse om naturforvaltningssaker, og som et 
nettverk for å få med flere organisasjoner.  
 
Vurder om dere vil sette ned en felles arbeidsgruppe med andre aktører som vil 
engasjere seg i saken. Det kan gjøre at dere har flere å fordele arbeidet på, og kan 
være en god støtte i arbeidet. 

5. Skriv en høringsuttalelse!  

Det gjennomføres formelle høringer i forbindelse med at utbygger har sendt melding 
til NVE og når utbygger har sendt søknad med konsekvensutredning. Det er en god 
anledning til å si sin mening om prosjektet! 

Hvordan skriver du en god høringsuttalelse? 

http://www.nve.no/konsesjonssaker/
http://www.nve.no/konsesjonssaker/
http://www.nve.no/konsesjonssaker/
http://www.nve.no/konsesjonssaker/
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- Vær poengtert og tydelig. Få fram de beste argumentene i saken på en oversiktlig 
måte. Start gjerne med en oppsummering av konklusjonen og utdyp argumentene 
etterpå. 

- Begrunn innspillene dine godt. Bruk det du har av fakta om det aktuelle området 
og om betydningen av å ta vare natur- og friluftslivsverdiene.  

- Få fram foreningens troverdighet og tyngde. Vis til hvor mange medlemmer dere 
representerer og hvor mange som benytter foreningens tilbud (gjerne i dette 
området spesielt). 

Hvis dere trenger bistand ved utformingen av uttalelsen, ta kontakt med FNF-
koordinatoren i området eller med DNT-sentralt for å få råd.  

 
6. Kontakt lokale politikere! 
 
Kommunen og fylkeskommunen uttaler seg som regel om utbyggingsprosjekter. Selv 
om de ikke har noen formell beslutningsmakt, legges det vekt på deres uttalelser. Det 
er derfor viktig å formidle foreningens syn til lokale politikere, og bidra til at 
kommunestyret eller fylkestinget støtter foreningens syn. Ta kontakt med ordføreren 
eller det utvalget i kommunen/fylkeskommunen som behandler denne typen saker, 
og be om å få legge fram synspunktene deres.  

Det går også an å be om et møte med stortingspolitikere fra eget fylke om saken. De 
kan også være budbringere inn i den nasjonale prosessen, ikke minst hvis saken 
kommer til politisk behandling i OED (etter klage på vedtak i NVE). 

Vær godt forberedt i møte med politikerne. Bruk det dere er gode på, fortell om 
naturopplevelsene man kan finne i dette området og hvilken verdi dette har for 
friluftslivet. Prøv å få politikerne på lag ved å få dem til å forstå hvilke verdier dere 
ønsker å ta vare på. Ha gjerne med et ark med en oppsummering av de viktigste 
argumentene og kontaktinfo.  
 

7. Skap engasjement!  
 
Få oppmerksomhet om saken og skap engasjement tidlig i prosessen. Da er sjansen 
størst for å nå fram. Husk at det også er viktig å skape engasjement internt i 
foreningen, gjennom å informere egne medlemmer underveis og sørge for god 
forankring av arbeidet i foreningen.  
 
Lag et godt budskap! 

Tenk igjennom hva som er de beste argumentene for å skjerme dette området fra 
vindkraftutbygging. Og finn slående måter å formidle det på. Ikke snakk bare til 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
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hodet, men også til hjertet. Fortell historier om verdiene som kan forsvinne. Vis 
gjerne bilder og film av landskap, dyr, fugler, naturopplevelser. Bruk folk som er gode 
til å formidle egne opplevelser. Vis bilder/film av naturinngrep fra etablerte anlegg, 
gjerne før og etter inngrep. Vindkraftbilder til fri bruk finner du her. 
 
Bruk nyhetsmedier og sosiale medier! 
Sørg for å tipse nyhetsmediene i området om saken, og hva dere mener om den. Be 
gjerne om et møte med de mest relevante redaksjonene for å fortelle dem hva som 
er i ferd med å skje. Det går an å invitere dem på en befaring i området, sende dem 
høringsuttalelsen dere lager eller tipse dem om aktuelle vinklinger på saken. Det går 
også an å skrive egne leserinnlegg eller kronikker. 

I tillegg til de mer tradisjonelle nyhetsmediene, kan man bruke sosiale medier til å 
skape engasjement. Ved å formidle foreningens synspunkt på egen Facebookside, 
eventuelt opprette en egen Facebookside for kampanjen mot vindkraftutbygging i 
området (som denne fra DNTs foreninger i Trøndelag), delta i debatter i ulike sosiale 
medier, eller lage en film som kan spres på nett, kan man få spredt budskapet 
effektivt.  

 
Arranger et folkemøte! 
For å få oppmerksomhet om saken går det også an å arrangere et folkemøte, gjerne 
sammen med allierte. Få med berørte parter lokalt, samt ordfører og politikere. 
Inviter eventuelt med folk fra andre DNT-foreninger som kjenner konsekvensene av 
vindkraft i eget område. Sørg for god mobilisering ved å opprette et arrangement på 
Facebook, slik at det er lett å spre, sende invitasjon til relevante politikere og få 
redaksjonell omtale i lokale medier i forkant.  

Programmet på folkemøte kan inneholde for eksempel: 

- Fakta og status for landbaserte vindkraftanlegg i Norge. Bilder som tydelig viser 
naturinngrepene er viktige (film, bilder og powerpointpresentasjon med DNT-logo 
ligger fritt til bruk for alle på Foreningsnett) 

- Presentasjon av det aktuelle vindkraftanlegget.  
- Innlegg fra ulike aktører som har meninger om saken, gjerne inkludert den lokale 

DNT-foreningen. Få fram hvilke natur- og friluftslivsverdier som vil gå tapt hvis 
anlegget blir etablert. 

- Åpen diskusjon blant de fremmøtte. 

Gi gjerne ut kontaktinfo til foreningen hvis noen ønsker å bidra til arbeidet mot 
utbyggingen sammen med foreningen 
 
Lag en underskriftskampanje! 

http://bildearkiv.dnt.no/fotoweb/albums/W-7Bn12Pi_GGRMtWLZyri-LUXELuFy7xIdleeA/
https://www.facebook.com/tavarepaatrondersknatur/
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En annen måte å få oppmerksomhet om saken og synliggjøre motstanden mot 
utbygging er å forfatte en fellesuttalelse og få folk til å støtte den ved å signere. Det 
er lurt å gjøre den såpass generell at mange vil skrive under, samtidig som den må 
være tydelig på at dere ikke vil ha vindkraftanlegget. 

Det går for eksempel an å bruke nett-tjenestene opprop.net eller underskrift.no 

Husk at det krever innsats å få samlet mange underskrifter, og at det ikke har noen 
verdi med en underskriftskampanje med få underskrifter. Så legg en plan for å spre 
kampanjen godt, hvis dere velger å lage underskriftskampanje! 
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4. Fakta om vindkraft og nasjonal ramme 

Vindkraftproduksjon i Norge i dag 

Det meste av kraftproduksjonen i Norge er vannkraft. Det utgjorde 95 prosent av den 
totale kraftproduksjonen på 146,8 TWh i 2018 (SSB).  

Vindkraften sto for nesten tre prosent av Norges kraftproduksjon i 2018. Da ble det 
produsert 3,9 TWh* fra vindkraft. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 240 
000 husholdninger.  

Status for utbygging av vindkraftverk pr. 20.3.19 

Godkjente vindkraftverk Antall TWh 
Vindkraftverk i drift 36 5,5 
Vindkraftverk under bygging 14 6,7 
Konsesjoner gitt, ikke påstartet 37 11 
Sum – godkjente vindkraftverk  87 23,2 

(NVE, 20.3.19) 

I tillegg er det 21 saker som ligger til behandling nå (ca 8 TWh) 

Det er altså gitt konsesjoner til vindkraftanlegg som vil kunne produsere rundt 23 
TWh. Det er fem ganger mer enn det som er i drift i dag. Hvis alt dette bygges ut, vil 
vindkraftanleggene beslaglegge om lag 1000 km2 av Norges areal (noe som tilsvarer 
halve Vestfold fylke). Arealet som belastes med støy er større, og den visuelle 
påvirkningen er betydelig større. Myndighetene og bransjen ser for seg en 
omfattende videre utbygging på toppen av dette.  

*TWh: En TWh tilsvarer omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet 
av ett år. I Norge ble brukt totalt cirka 137 TWh i 2018 (SSB). 

Tap av norsk natur 

Hvert år forsvinner verdifulle naturområder i Norge, som brukes til bilveier, 
kraftlinjer, hyttefelt, kraftverk eller andre formål.  

Inngrepsfri natur defineres som områder som ligger 1 km eller mer fra nærmeste 
tekniske inngrep. I 2013 (siste måling) var om lag 44 prosent av Norges areal 
inngrepsfri natur. I løpet av de fire årene 2008-2012 gikk det tapt i underkant av 900 
km2 inngrepsfri natur (det tilsvarer to ganger Oslo kommunes areal) (Miljostatus.no). 
Det foreligger foreløpig ikke nyere tall. 

Den aller mest urørte naturen i Norge kalles villmark, og defineres ved at den ligger 5 
km eller mer fra nærmeste tekniske inngrep. Rundt år 1900 var om lag halvparten av 
Norges areal dekket av villmark. Nå er det kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen 
i Norge (Miljostatus.no). 
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I dag er vindkraftutbygging den faktoren som kan gi størst tapet av norsk natur 
fremover. 

Naturinngrep ved bygging av vindkraftverk 

Konsekvensene av vindkraftanlegg er ikke bare at du vil se noen vindturbiner i 
horisonten når du er på tur. Norges bratte landskap gjør at vindkraftutbygging ofte 
krever større terrenginngrep enn i mange andre land. Her er noen fakta om 
naturinngrepene ved vindkraftanlegg: 

• Vindkraftanlegg i kupert terreng krever ofte store terrengendringer, med 
sprengning, store skjæringer og andre steder fyllinger. 

• For hver vindturbin bygges det om lag 800 meter gruset anleggsvei gjennom 
landskapet. 

• Ved foten av hver turbin kreves en oppstillingsplass på størrelse med en halv 
fotballbane. 

• De største vindturbinene kan bli opptil 250 meter høye og sees fra minst 5 mils 
avstand. 

• Vindturbinene produserer plagsom støy som ved kilden kan ligge på over 100 
desibel (Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 
Miljødirektoratet, 2014).   

Regler for vindkraft i Norge 

De som ønsker å bygge et vindkraftverk må ha grunneiers tillatelse og søke om 
konsesjon (tillatelse) fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er NVE som 
gir tillatelse til bygging, men saken kan klages inn til Olje- og energidepartementet 
(OED) som i så fall tar en endelig beslutning. Kommuner og fylkeskommuner kan 
uttale seg i saken, men tar ikke den endelige beslutningen og kan ikke legge ned veto.  

Hvilke lover og regelverk er relevante? 

Bygging og drift av vindkraftverk, er omfattet av energiloven av 29. juni 1990, § 1-1. 
Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er hjemlet i energiloven § 2-2 og 
utdypet i forskrift til energiloven av 7. desember 1990, § 3-2. 

Vindkraftanlegg behandles ikke etter plan- og bygningsloven, men bestemmelsene 
om konsekvensutredning i kap. 14 og om stedfestet informasjon i kap. 2 i den nye 
plan- og bygningsloven gjelder for slike anlegg. 

I forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 går det frem at det må utarbeides 
melding og konsekvensutredning (KU) for vindkraftverk med installert effekt over 10 
megawatt. 

Mer om saksgangen ved behandling av en konsesjonssøknad finner du i kapittel 3 om 
hvordan du jobber med en lokal vindkraftsak. 
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Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Stortinget ba regjeringen i 2016 om å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft på 
land da de behandlet stortingsmeldingen om energipolitikk. Oppdraget gikk i 2017 til 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal lage et utkast for regjeringen. 
Rammen skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningen av vindkraft og peke 
ut hvilke områder i Norge som egner seg best for vindkraftutbygging og hvilke som 
ikke egner seg.  

 Vurderingen skal baseres på flere ulike hensyn, som hvor det er mest vind og hvor 
det er kraftlinjer til å føre strømmen fra kraftverkene til nettet. Men det skal også tas 
hensyn til virkninger for miljø og samfunn, blant annet hvor det er viktige natur- og 
friluftslivsverdier.  

Prosessen med å utarbeide en nasjonal ramme startet med å ekskludere områder 
som av ulike grunner var helt uaktuelle for vindkraft, som boligområder, vernede 
naturområder og områder med for lite vind. 43 større områder over hele landet 
skulle analyseres videre.  

Den nasjonale rammen skal ikke definere omfanget av vindkraftutbygging, bare hvilke 
områder som er mest og minst egnet. De vurderer områder i stor skala, og tar ikke 
stilling til mer lokale og detaljerte forhold. De må vurderes i forbindelse med en 
konsesjonsbehandling av konkrete utbyggingsprosjekter.  

NVE skal legge fram utkast til den nasjonale rammen 1. april 2019. Da overrekkes den 
til OED, som sender den på høring. Da blir det mulighet for alle å gi innspill til utkastet 
gjennom å sende inn skriftlige innspill og delta på regionale høringsmøter (mer om 
dette i kapittel 2 om hvordan du påvirker nasjonal ramme). 

Den nasjonale rammen erstatter ikke konsesjonsbehandlingen, som vil bestå som før. 
Det kan i prinsippet bli gitt konsesjon også utenfor de utpekte områdene i rammen. 
Men det skal være vesentlig vanskeligere å få konsesjon i områder som ikke pekes ut 
som egnede for vindkraft.  

Hva er alternativene til vindkraft på land? 

Statnett anslår at det er behov for 30-50 TWh i økt fornybarproduksjon for å fase ut 
fossil energi og elektrifisere Norge. Det er flere måter å dekke inn dette, uten noen 
omfattende nedbygging av norsk natur: 

Allerede gitte vindkraftkonsesjoner: Det er pr. januar 2019 gitt godkjenning til 
vindkraftanlegg på land tilsvarende 18 TWh, som ennå ikke er i produksjon. Noe er 
under bygging, mens andre prosjekter ikke er påstartet. Hvis alle disse blir bygget ut 
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vil det øke norsk fornybarproduksjon med 18 TWh (kilde: NVE.no), sammenlignet 
med i dag.  

Energieffektivisering: Det er et stort potensial for å redusere energibruken ved 
energieffektivisering eller –sparing. I Granavold-plattformen setter regjeringen seg 
som mål å redusere strømbruk i bygg med 10 TWh og legge til rette for 
energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Dersom det er politisk vilje til å 
sette i verk tiltak for å redusere strømforbruket, er 10 TWh bare et forsiktig anslag for 
hvor mye man kan oppnå med energisparing og -effektivisering.  

Opprustning av vannkraftverk: Potensialet for opprustning av vannkraft, uten 
utvidelser som krever nye naturinngrep, anslås å være på inntil 5 TWh (Zeros anslag i 
januar 2019). For å utløse hele dette potensialet synes det nødvendig å se på 
skattereglene for slike opprustninger.  

Flytende vindkraft: Potensialet for havvind er betydelig større enn på land, men 
kostnadene er høyere. Regjeringen har i Granavold-plattformen pekt på at de vil 
satse på flytende vindkraft. ZERO har foreslått et mål på 12 TWh innen 2030. For å få 
fortgang i investeringene i flytende vindkraft kan det være nødvendig med støtte fra 
myndighetene.  

Også andre former for fornybar energi med små naturinngrep har potensial. 
Produksjonen av solenergi øker, og ZERO anslår potensialet her til å være rundt 2-10 
TWh, men det avhenger av politisk ønske om å satse på dette.  

Produksjonen av vannkraft er også ventet å øke fremover, både som resultat av økte 
nedbørsmengder og fordi det er gitt konsesjon til om lag 3,2 TWh småkraftanlegg 
(vannkraft), som foreløpig ikke er realisert. 

Det er dermed gode muligheter for å erstatte fossil energi, uten omfattende 
vindkraftutbygging i norsk natur. Hvor stort potensialet er innenfor de ulike tiltakene 
avhenger av politiske rammevilkår, utvikling i markedet m.m. Hvor mye som trengs 
avhenger også av hvor mye Norge skal bidra med for å hjelpe til med klimavennlig 
omstilling også i andre land. Norge har et kraftoverskudd i dag på om lag 10 TWh 
(SSB, 2018). Men uansett om man har ambisjon om å bidra internasjonalt eller ikke, 
så finnes det altså store muligheter uten å godkjenne mange nye vindkraftverk i norsk 
natur. 
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5. Flere ressurser og videre lesning 

Her finner du mer informasjon og ressurser til arbeidet med vindkraftsaken: 

NVEs nettsider om vindkraft https://www.nve.no/energiforsyning-og-
konsesjon/vindkraft/?ref=mainmenu 

NVEs nettsider om nasjonal ramme for vindkraft på land 
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/?ref=mainmenu 

DNTs nettside om vindkraft: https://www.dnt.no/vindkraft/, med vårt hovedbudskap, 
fakta om vindkraft og svar på vanlige spørsmål. 
 
DNTs interne side om vindkraft på Foreningsnett., med nyttig informasjon og 
ressurser dere kan bruke i arbeidet.  
 
Fire korte filmer DNT har produsert om vindkraft:  
https://screenmedia.cimediacloud.com/r/mKycv25qYKBr   Passord: vindkraft  
 
Bildearkiv med vindkraftbilder:  
http://bildearkiv.dnt.no/fotoweb/albums/XApgQV2Pi_GGRz7CPWQ8G3juq7s3ENiLFIj
5tw/  
 
Trenger du mer hjelp?  
Ta kontakt med Forum for natur og friluftsliv (FNF) i ditt fylke eller DNTs 
administrasjon ved fagsjef naturforvaltning Oddvin Lund på oddvin.lund@dnt.no hvis 
du trenger råd i vindkraftarbeidet! 
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