Handlingsplan for arbeidet med vindkraft:

DNT skal stå opp for naturen og friluftslivet i arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft:
DNT erfarer at mye norsk natur går tapt til utbygging av vindkraft. Det er allerede gitt 87 konsesjoner
til vindkraftprosjekter. Av disse er 36 anlegg i drift og 14 er under bygging. Nasjonal ramme for
vindkraft peker i tillegg på store arealer for videre utbygging. En omfattende nedbygging av norsk
natur vil endre landskapet for alltid og gå på bekostning av friluftsliv og naturmangfold.
I arbeidet med Nasjonal ramme og vindkraftsaken skal DNT:
•
•
•

•

Sette dagsorden: Få fram hvilke naturinngrep vindkraftanlegg medfører, og hvilket omfang
utbyggingen kan få.
Snakke om det vi kan best: Konsekvenser for natur og friluftsliv, og hva det betyr å tape
verdifulle naturområder.
DNT og medlemsforeningene vil delta aktivt i høringsrunden om Nasjonal ramme, komme
med innspill om hvilken kunnskap som må på plass og hvilke områder som bør ekskluderes
av hensyn til natur og friluftsliv.
DNT sier nei til landbasert vindkraft i urørt natur og verdifulle friluftsområder. DNT ber
regjeringen øke og intensivere arbeidet havvind. DNT vil få frem alternativene til landbasert
vindkraft og støtte en storstilt satsing på energisparing og –effektivisering, og tiltak for å
stimulere til fornybare energiformer som ikke ødelegger store naturområder.

I arbeidet med vindkraftprosjekter i verdifulle naturområder skal DNT:
•
•
•

DNTs foreninger vil bidra til å skape engasjement for naturen, og tale naturen og friluftslivets
sak i lokale utbyggingssaker.
DNTs foreninger kjenner verdien av sine lokale naturområder alle best, og skal få frem
denne lokalkunnskapen når beslutninger om vindkraft skal fattes.
DNT mener det er viktig å intensivere og synliggjøre verdien av definerte naturområder i
norsk natur, som f.eks LNF-områder, Unescos verdensarv, nasjonale urfolkgruppers
historiske plasser, der stier, leder og friluftsområder er tillatt brukt til friluftsliv.

I arbeidet for en mer kunnskapsbasert naturforvaltning skal DNT:
•
•
•

Arbeide for at myndighetene øker sin innsats for å kartlegge friluftsliv og natur i Norge, slik
at vi ikke mister verdifulle natur- og friluftslivsområder
Arbeide for at metoder for verdsetting av natur videreutvikles og tas i bruk, slik at verdiene
synliggjøres og vektlegges når det tas beslutninger om arealbruk.
Styrke samarbeide med de andre natur og friluftsorganisasjoner og bygge allianser med
kunnskap- og forskningsmiljøene for å styrke den samlede argumentasjonen.

DNT vil være en tydelig og konstruktiv stemme for naturen og friluftslivet i debatten om den grønne
omstillingen. Sammen vil DNT og medlemsforeningene arbeide for gjennomslag for at vi må klare å
ta vare på både klima og natur for generasjonene etter oss!
DNT skal foreslå endringer i energiloven og forbedringer i konsesjonsprosessen
Konsesjoner for vindkraftutbygging blir hovedsakelig gitt basert på behandling av enkeltsaker etter
energiloven, og hensynet til natur og landskap blir ikke ivaretatt godt nok. Hensikten med nasjonal

ramme for vindkraft på land er blant annet å unngå lokale konflikter. Energiloven vil fortsatt være
førende, og hva energimyndigheten anser som samfunnsøkonomisk rasjonelt vil være avgjørende.
Skal nasjonal rammen fungere etter hensikten må energiloven endres slik utbyggingen av fornybar
energi tar nødvendig hensyn til natur, friluftsliv og mulighetene for medvirkning.
Det er også behov for at systemet for konsesjonsbehandling styrkes. Mangelfull kartlegging av
konsekvenser og uklare kriterier for godkjenning preger saksbehandlingen. Mange prosjekter
medfører større naturinngrep enn det som framgikk av søknaden som ble godkjent.
•

•

DNT ønsker en omfattende gjennomgang av energiloven slik at forvaltningen skjer
samordnet med andre samfunnsinteresser. Naturmangfold og friluftsliv må inn som viktige
hensyn i planprosessene. Videre må miljøfaglig myndighet stå for konsesjonsbehandlingen
av naturinngrep i energitiltak, og ikke energimyndighetene som i dag.
DNT vil arbeide for at myndighetene foretar en grundig gjennomgang av
konsesjonsprosessen, for bedre å ivareta natur- og friluftslivshensyn. Det må settes klare
krav til kunnskapsgrunnlaget og tydelige kriterier for når prosjekter bør avvises.

