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Dette brevet sendes på vegne av følgende organisasjoner med i Forum for natur og friluftsliv (FNF) i 

Rogaland: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, 

Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. 

Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Bratte Rogalands 

Venner og Jæren Friluftsråd. 

_________________________________________________________________________________ 

Høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft på land 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland takker for muligheten til å bidra videre i arbeidet med 

Nasjonal ramme for vindkraft på land (NR eller Nasjonal ramme). I løpet av 2019 har det blitt stadig mer 

synlig at de store, arealkrevende vindkraftverkene ofte kommer i konflikt med nasjonale miljømål og 

andre viktige miljø- og samfunnsverdier som biologisk mangfold, sammenhengende områder av urørt 

natur, friluftsliv og natur- og kulturbasert reiseliv. FNF Rogaland er derfor positiv til at vindkraft nå er 

gjenstand for en nasjonal vurdering med utgangspunkt i Nasjonal ramme.  

FNF Rogaland konkluderer med følgende anbefalinger: 

1. Nasjonal ramme må inngå i en helhetlig vurdering der vindkraft på land og alle relevante 
alternativer for fornybar kraftproduksjon (havvind, oppgradering vannkraft, mm) og 
energiøkonomisering utredes.  
Nasjonal ramme slik den foreligger er, gitt det høye konfliktpotensialet, ikke i tråd med norsk 
forvaltningspraksis og ikke et godt nok grunnlag for å avveie videre utbygging av vindkraft opp 
mot andre interesser. 

2. Videre bygging av vindkraftverk i Rogaland må stanses. Natur- og friluftslivsverdiene i 
Rogaland må sikres for kommende generasjoner.  
FNF Rogaland mener at det er nok vindkraft på land i Rogaland nå. 

3. Det er behov for en grundig, samlet evaluering av konsekvensene av vindkraftverkene som er 

oppført både i Rogaland og i resten av landet.  

4. Konsesjonsgitte vindkraftverk som ikke er påbegynt på Haugalandet og i Sør-Rogaland må 
stanses. 
Dette gjelder Gilja, Faurefjell, Sandnes og tre kraftverk i Tysvær; Gismarvik, Dalbygda og Tysvær.  

5. Konsesjonssystemet må tilpasses kompleksiteten og omfanget av vindkraftverk og prosessene 
må bli mer åpne og demokratiske. 

 

Anbefalingene begrunnes nærmere i denne høringsuttalelsen og tilhørende vedlegg. 

mailto:postmottak@oed.dep.no
mailto:postmottak@oed.dep.no


2 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

      Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger  

      rogaland@fnf-nett.no / +47 46850786    

      www.fnf-nett.no/rogaland     

      Org. nr.: 998129028 

 

Forum for 

natur og friluftsliv 

Rogaland 

 

Innledning 

Som OED og NVE har påpekt har organisasjonene lenge bedt om en annen tilnærming til 

vindkraftutbygging enn det vi har opplevd til nå. For Rogaland sin del anser vi det nå for sent med en 

plan for vindkraft på land. Fylket har ofret nok til kraftutbygging. Da de nasjonale 

friluftslivsorganisasjonene gav innspill til Energimeldingen ba de om ‘et helhetlig grep som ser sikker 

energiforsyning, klimaendring og tap av naturmangfold i sammenheng’ (Norsk Friluftsliv 18.12.2015). 

Nasjonal ramme leverer ikke på dette, men vi mener likevel at NR har en nyttig funksjon og kan være 

grunnlag for videre arbeid med vindkraft og mulig del av planer for helhetlig vurdering av alle 

alternativer der naturen vektlegges og metodikk for verdisetting av naturen anvendes.  

I høringsbrevet fra OED står det bla. ‘Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme 

og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.’ FNF Rogaland mener at Nasjonal 

ramme bør videreføres og vi går nærmere inn på hvorfor og hvordan vi mener dette bør gjøres under 

anbefalinger. I tillegg til denne hovedanbefalingen har vi fire andre anbefalinger som vi fremhever i 

denne uttalelsen. I vedlegg til uttalelsen går vi nærmere inn på hovedanbefalingene og gir innspill til 

konsesjonsprosessen slik NVE også har forespurt blant annet i møter med FNF.  

Anbefalinger  

Nasjonal ramme må inngå i en helhetlig vurdering der vindkraft på land og alle relevante 
alternativer for fornybar kraftproduksjon (havvind, oppgradering vannkraft, mm) og 
energiøkonomisering utredes.  

Nasjonal ramme slik den foreligger er, gitt det høye konfliktpotensialet, ikke i tråd med norsk 
forvaltningspraksis og ikke et godt nok grunnlag for å avveie videre utbygging av vindkraft opp mot 
andre interesser. 

 
FNF Rogaland mener at Nasjonal Ramme er et godt utgangspunkt for videre kunnskapsinnhenting og 

mye av arbeidet som er utført vil være verdifullt i en videreføring inn i en helhetlig strategisk 

konsekvensutredning (SKU). En slik utredning må ha et vidt mandat og bygge på etablert 

forvaltningspraksis ved tilsvarende utbyggingssaker med stort konfliktpotensial (ref. Samla plan for 

gjenværende vassdrag). En slik utredning må være fullt ut i samsvar med alt relevant nasjonalt lovverk 

og ivareta medvirkning fra alle berørte parter og myndigheter på en måte som sikrer demokratiske 

prinsipper og legitimitet. Videre kunnskapsgrunnlag må innhentes (eksempelvis kartlegging og vurdering 

av kommunale frilufts- og kulturområder samt naturkartlegging NiN) og erfaringer med eksisterende 

utbygginger må vurderes.  

Utredningen må vurdere og begrunne behovet for videre utbygging av vindkraft på land opp mot andre 

alternativer som energiøkonomisering, havvind og oppgradering av vannkraft og rammeverk som 

lovverk og skattemessige forhold må vurderes, samt samfunnsøkonomiske forhold vedrørende 

verdiskapning og samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til andre næringer og folkehelse/friluftsliv. 

Alle relevante interesser innen de aktuelle områdene må vurderes. Det vises videre til konklusjoner og 

anbefalinger i Vedlegg 1 som er utarbeidet for FNF Rogaland og turistforeningene i Stavanger og 

Haugesund.      
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Videre bygging av vindkraftverk i Rogaland må stanses. Natur- og friluftslivsverdiene i 

Rogaland må sikres for kommende generasjoner. 

FNF Rogaland mener at det er nok vindkraft på land i Rogaland nå. Slik tar FNF organisasjoner nå til orde 
blant annet i resolusjoner. I flere år har FNF også uttrykt bekymring for takten i konsesjoner og støttet 
allerede i 2013 Rogaland fylkeskommunes prinsipielle standpunkt om stans i vindkraftkonsesjoner 
grunnet overoppfylling av mål i regional- og fylkesdelplaner.  

Det er nå etablert mange vindkraftanlegg i Rogalandsnaturen og til tross for flere innsigelser er flere 

under bygging eller har fått konsesjon. Denne belastningen kommer i tillegg til en omfattende 

vannkraftutbygging i fylket. Nye vindkraftverk, med stadig voksende turbiner opp mot 250 meter høye, 

samt større og rettere veier, kabling som kommer i tillegg til veiene; dette og mer påvirker landskapet 

negativt langt utenfor selve anlegget, spesielt i forhold til støy og det visuelle inntrykket. De negative 

konsekvenser for helse er langt mer enn tapt turterreng og risiko for iskast. Kraftverkene under 

oppføring nå er noe helt annet enn det vi ble forespeilet da konsesjonene ble behandlet. Teknologien er 

endret og belastningen på naturverdier, landskap, opplevelse og opphold i naturen er langt større enn 

det vi mener er forsvarlig. Vi er derfor negative til ytterligere landbasert vindkraftutbygging i Rogaland, 

og de utpekte områdene i NR bør derfor tas ut av planen. Erfaringene fra både konsesjonsprosessene og 

fra inngrepene spesielt i Sør-Rogaland men også på Haugalandet, har ført til at FNF organisasjonene har 

tatt svært konkrete standpunkt.  

Vi er spesielt bekymret for fugletrekkene som følger over land langs hele kysten og mener at behandling 

av temaet i NR og kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig. Rypebestanden i Ryfylke er svært sårbar og 

erfaringsmessig er arten svært utsatt ved vindkraftverk. I år ble det nødvendig med full stans av rypejakt 

i Njardarheim og bestandene i tilgrensende områder som nå er utpekt i NR følges med bekymring. 

Villreinens utbredelse og trekk inn mot Rogalands grenser og Sirdal og omegn er svært viktige og trues 

allerede av utbygginger inkl. vannmagasiner, turisme, hyttebygging, veier og mer. I de nye 

vindkraftverkene i sør sees tegn til at hjortevilt blir skadet av skarp steinmasse i kjæringer og i fyllinger. 

Viltruter som har blitt fulgt i tusenvis av år er blitt sperret.  

I Vedlegg 2 går vi nærmere inn på friluftsliv og naturverdier i områdene. Vi har fremhevet noen 

delområder som vi ikke adresserte i innspillet vi sendte i 2018 (Vedlegg 3). Andre, slik som Bukkanibba 

og Døldarheia, har blitt omtalt i tidligere utredninger og saksbehandling v. NVE og OED og verdiene her 

må tas med i NR. Friluftsliv som jakt, fiske og klatring blir også omtalt noe men blir utdypet i uttalelser 

ved de enkelte FNF organisasjonene. 

Det er behov for en grundig, samlet evaluering av konsekvensene av vindkraftverkene som er 

oppført både i Rogaland og i resten av landet 

Flere planlagte og utbygde anlegg i Rogaland har gjennomgått til dels store endringer fra innvilget 

konsesjon til MTA/detaljplan. Det må i en evaluering tas høyde for endringene i prosjektene og ny 

kunnskap slik at vi får en grundig og dekkende evaluering. Evalueringen er også nødvendig som grunnlag 

for å vurdere framtidige søknader om ny konsesjon av eksisterende kraftverk, søknader om utvidelser, 

vurdere behov for reduksjon av turbiner, eller ved nedleggelse av anlegg. Revisjon/søknader om fornyet 
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konsesjon og endringer/nedleggelser må være gjenstand for vurdering iht. eksklusjonskriteriene i 

nasjonal ramme.  

De utpekte områdene består for det meste av sammenhengende urørt natur som inkluderer store 

sammenhengende viltområder og med myrområder avbrutt av vann og andre viktige naturtyper som 

lagrer betydelige mengder klimagasser. Forskere bla. fra NTNU mener at det er fare for at vindkraft i 

slike områder kan i sum føre til økte utslipp. Gundige analyser må gjøres og inngrepene og 

arealendringene må inngå i det totale regnskapet.  

Konsesjonsgitte vindkraftverk som ikke er påbegynt på Haugalandet og i Sør-Rogaland må 

stanses  
Dette gjelder Gilja, Faurefjell, Sandnes og tre kraftverk i Tysvær; Gismarvik, Dalbygda og Tysvær. 

FNF Rogaland mener at også konsesjonsgitte, men ikke igangsatte prosjekt, må stanses og at følgende 

konsesjoner må trekkes tilbake: Dette gjelder de tre kraftverkene i Tysvær kommune, Faurefjell i 

Bjerkreim, Gilja i Gjesdal og Sandnes vindkraftverk som er like ved Vardafjell vindkraftverk, som nå er 

under bygging. Dersom kravet om tilbaketrekking av konsesjonene ikke innfris må de være gjenstand for 

nye utredninger som følge av endrete planer med installasjon av større turbiner, eller ny, oppdatert 

kunnskap som viser at tidligere konsekvensutredninger er mangelfulle. 

Konsesjonssystemet må tilpasses kompleksiteten og omfanget av vindkraftverk og 

prosessene må bli mer åpne og demokratiske 

NVE har i møte med organisasjonene og med FNF koordinatorer bedt om innspill til prosessene. Vi har 

fremhevet problematiske forhold i lovverket og konsesjonssystemet ifm. vindkraft som ikke er i samsvar 

med andre lovverk, da spesielt Plan- og bygningsloven. Kommuner og vanlige folk opplever nå en 

urettferdighet og forskjellsbehandling som kan være mye av årsaken til de økende konfliktene rundt 

vindkraftutbygging på land. Vi er spesielt kritiske til den fasen der utbygger inngår bindende skriftlige 

avtaler med grunneier før prosjektet er blitt offentlig gjennom melding til NVE.   

Energiloven må endres slik at den fungerer sammen med de andre lovverkene og slik at NVE har 

mulighet til å avvise prosjekter i tidlig fase, allerede ved melding eller før. I vedleggene beskriver vi 

prosessene slik vi som høringsinstans har opplevd dem de siste 10 – 20 årene og i samtale med 

medlemmer, naboer og grunneiere. Vi kommer også med forslag om hvordan de kan endres for å ta 

vare på demokratiske rettigheter, bidra til å bevare den mest verdifulle naturen og sørge for at fremtidig 

behandling av eventuelle vindkraftsaker blir så konfliktfrie som mulig. Vi stiller spørsmål om vi i det hele 

tatt skal ha flere vindkraftverk på land i Norge men ser også behov for å forbedre prosessene ifm. 

kraftverkene som allerede er installert og i drift. 

 

 

 

 



5 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

      Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger  

      rogaland@fnf-nett.no / +47 46850786    

      www.fnf-nett.no/rogaland     

      Org. nr.: 998129028 

 

Forum for 

natur og friluftsliv 

Rogaland 

 

Konklusjon og videre utdyping  

En videre utbygging av vindkraft slik NR legger opp til vil føre til historiens største nedbygging av norsk 
natur med irreversible inngrep og dyptrekkende/evigvarende miljøkonsekvenser, med en stor 
samfunnsmessig kostnad som ikke reflekteres i konsekvensutredningene eller i 
lønnsomhetsvurderingene for hvert enkelt utbyggingsprosjekt. Som nevnt, er det risiko for at 
vindkraftverkene mange steder kan bety økte klimagassutslipp.  
 
Denne nedbyggingen av norsk natur mangler en tilstrekkelig begrunnelse, ref. kraftoverskudd fram til 
2030 og eksport av ny utbygget vindkraft. Vindkraft på land er videre i dag sterkt subsidiert gjennom et 
gunstig skatteregime/avskrivningsregler og el-sertifikater. Klimabegrunnelsen kan oppnås med langt 
færre og mindre naturinngrep ved bla. energiøkonomisering, oppgradering av vannkraft og flere andre 
alternativer. Vi må gjøre alt vi kan for å omstille til fornybarsamfunnet uten å ødelegge verdifulle 
naturtyper, arter, landskap og friluftslivsområder før vi tar urørt natur! Det burde ikke være nødvendig å 
vise til første hovedrapport fra Naturpanelet i vår d.å. og til nyeste rapport om arealinngrep fra 
Klimapanelet som kom i august, for å innse at videre utbygging av vindkraft i det norske landskapet er 
meningsløst i forhold til andre mål vi har for et grønt skifte. 
 
Med bakgrunn i EUs KU direktiv, norsk lovverk, spesielt PBL sine bestemmelser og NML §§4 - 10 og 
etablert norsk forvaltningspraksis må vi konkludere med at NR er et utilstrekkelig beslutningsgrunnlag 
for å «tilrettelegge» for vindkraftutbygging (se videre begrunnelse i Vedlegg 1). Selv om NR isolert sett 
kan være et positivt bidrag med tanke på oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, egnethetsvurderinger 
etc, framstår Nasjonal Ramme som klart utilstrekkelig. NR må følges opp av en helhetlig Strategisk 
konsekvensutredning (SKU) av alle alternativer til en videre utbygging av landbasert vindkraft. Det kan 
forhindre en unødvendig, og det som nå fremstår som meningsløs, ødeleggelse av vakre og verdifulle 
kyst- og heilandskap. 

Bakgrunnen for våre synspunkter er utdypet i vedleggene: Vedlegg 1) Innspill til prosess og innhold i 

Nasjonal Ramme. Vedlegget inkluderer strategisk notat med begrunnelse av behovet for en strategisk 

konsekvensutredning. Vedlegg 2) Innspill til områdene utpekt som mest egnet for vindkraft i Rogaland 

(inkludert bilder, kart mm) samt våre erfaringer med vindkraft i Rogaland og reaksjoner og innspill til 

konsesjonsprosessene. Og til slutt Vedlegg 3) FNF Rogalands innspill til Nasjonal Ramme i 2018 som 

supplerer Vedlegg 2 med verdier i områdene. 

 

Med vennlig hilsen 

FNF Rogaland 

 

Ivar A. Nøttestad           Emily L. Halvorsen 

Norges Speiderforbund Vesterlen krets     Koordinator, FNF Rogaland      

Styreleder, FNF Rogaland 

 

Og organisasjoner tilsluttet FNF Rogaland som følger: 
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Gunhild Holtet Eie   Karl Andreas Knutsen  Hallgeir Langeland 

Stavanger Turistforening  Haugesund Turistforening Naturvernforbundet i Rogaland 

 

Terje Havsø    Svein Imsland   Ståle Opedal   

Norges Jeger- og Fiskerforbund        Norsk Botanisk forening Norsk Ornitologisk Forening 

Rogaland    Rogalandsavdeling  avdeling Rogaland  

 

Jan Sigve Risanger    Øystein Dahle   Fredric S. Møllerop 

Rogaland KFUK-KFUM speidere  Jæren Friluftsråd  Bratte Rogalands venner 

 

 

Vedlegg: 

1) Nasjonal ramme – strategisk notat for FNF-Rog – SKJ 260819 

2) FNF-R innspill til områder i Rogaland, erfaringer og konsesjonsprosess 

3) FNF-R innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land - 2018 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Rogaland 

Rogaland fylkeskommune v. fylkesrådmann og fylkesting 

Miljødirektoratet 

Alle kommunene i Rogaland samt aktuelle i Agder og Sunnhordland v. rådmenn og ordførere 

Stortingsrepresentanter fra Rogaland 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på 

fylkesnivå. I Rogaland representerer forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland består av regionale 

ledd og større organisasjoner med medlemskap på tvers av flere kommuner med virke og interesser over 

store områder, også i nabofylkene. De frivillige organisasjonene representerer allmenne natur- og 

friluftslivsinteresser av stor betydning for folkehelse, naturmangfold, landskap og opplevelse.  


