
Spørsmål og svar om DNTs vindkraftstandpunkt og  
resolusjon vedtatt på landsmøtet i 2018 

Hva vedtok DNTs landsmøte? 

- DNTs landsmøte krever at arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land stanses. 
En storstilt utbygging av ny vindkraft kan ødelegge verdifulle naturområder som brukes 
til friluftsliv. For å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag og tid til lokal medvirkning, trengs 
det en omstart av arbeidet og mer tid før man konkluderer på hvilke områder som egner 
seg til utbygging av vindkraft.  

Hva er Nasjonal ramme for vindkraft på land? 

- Den nasjonale rammen skal definere i hvilke områder det kan ligge til rette for utbygging 
av vindkraft på land. Stortinget vedtok at det skulle utarbeides et slikt faggrunnlag da de 
behandlet energimeldingen i 2016, og det er Norges Vassdrags- og energidirektorat som 
har fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide den. 

Er DNT imot at det utarbeides en nasjonal ramme for vindkraft, siden dere ber om stans i 
arbeidet?  

- Nei. DNT støtter en mer helhetlig planlegging av utbyggingen av vindkraft. Men vi mener 
det trengs en omstart i dette arbeidet for å kunne innhente et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag og å få innspill fra de som bor i de aktuelle områdene. Her har NVE 
gått for fort fram. Skal hensynet til lokalbefolkningen og viktige natur- og 
friluftslivsinteresser ivaretas, trengs det mer tid.  

Er DNT imot vindkraft? 

- Nei. DNT støtter omleggingen fra fossil til fornybar energi. Vi sier ikke nei til vindkraft. 
Men siden vindkraftanlegg krever store inngrep i naturen og er synlige på lang avstand, 
mener vi hensynet til natur og friluftsliv må tillegges større vekt når myndighetene 
vurderer hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres.  

DNT sier at dere er for en bærekraftig utvikling og kutt i klimautslipp. Hvordan kan dere 
samtidig si nei til utbygging av fornybare energikilder? 

- DNT tar miljøansvar og jobber både med å redusere egne utslipp og være en pådriver for 
en grønn omstilling i samfunnet. For å redusere utslipp fra fossile energikilder ønsker vi 
en større politisk satsing på energieffektivisering og sparing. I tillegg trengs det mer 
fornybar energi. Men denne må bygges ut på en måte som tar mer hensyn til natur og 
friluftsliv enn i dag. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne 
skiftet.  

Er det eventuelt noen deler av Norge der dere er åpne for at det bygges ut vindkraft?   



- Det er mange vindkraftprosjekter vi ikke går imot. Det som er viktig for oss er at 
hensynet til natur og friluftsliv tillegges større vekt, slik at ikke de mest verdifulle 
naturområdene våre går tapt som konsekvens av kraftutbyggingen.  

Er DNTs standpunkt noe alle medlemmene står bak?  

- Resolusjonen ble enstemmig vedtatt på landsmøtet, vårt høyeste organ. Hovedlinjene i 
vår naturvernpolitikk og ønsket om å ta mer hensyn til natur og friluftsliv ved utbygging 
av vindkraft har vært på grundig høring i organisasjonen og ble vedtatt i DNTs natur- og 
miljøstrategi på landsmøtet i 2016.  

DNT har vært involvert i arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land siden starten, 

ved å delta i dialoggruppen som følger arbeidet. Hvordan kan dere etterlyse bedre 

medvirkning? 

- Vi etterlyser først og fremst bedre lokal involvering i arbeidet med en nasjonal ramme 

for vindkraft. De som bor i områdene som vurderes må få si sin mening. Derfor mener vi 

regjeringen og Norges vassdrags- og energidirektorat ikke må forhaste seg med å få 

ferdig den nasjonale rammen, men ta seg tid til å lytte til lokalbefolkningen i de aktuelle 

områdene. Norge er forpliktet til å følge opp bestemmelsene om medvirkning i Den 

europeiske landskapskonvensjonen.  

 

Hele resolusjonen finner du her: https://www.dnt.no/artikler/nyheter/13399-dnt-vil-stanse-

arbeid-med-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/ 

DNTs natur- og miljøvernstrategi finner du her: https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/turistforeningen/files/cdcf4e965eb7bdefa42c148b0b223df5fe37702f.pdf 
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