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Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspillsrunde om regionale 

interesser 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en 

nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med den nasjonale rammen er å bidra til at de 

beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Nå inviterer vi natur- og 

friluftslivsorganisasjonenes regionallag til å gi sine innspill om regionale interesser.  

Dette brevet sendes til organisasjonenes sentrale adresser, og vi ber om at mottakerne distribuerer 

brevet til respektive regionallag. 

Oppdraget 

NVE skal i samarbeid med andre etater identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land. 

Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot andre 

viktige miljø- og samfunnshensyn.  

Arbeidet er bestilt av Olje- og energidepartementet, og skal leveres innen 1.3.2019. OED har utsatt 

fristen fra 31.12.2018 for å sikre bedre muligheter for medvirkning.  

Medvirkning 

NVE ønsker å legge opp til dialog og medvirkning underveis i prosessen, og arrangerer en 

informasjonsdag om prosjektet den 19. juni i Oslo. Representanter for natur- og 

friluftslivsorganisasjonenes regionallag har tidligere blitt invitert til å delta. På møtet vil NVE informere 

om bakgrunnen for prosjektet, metode og status i arbeidet. NVE og Miljødirektoratet vil informere om 

underprosjekter som har bidratt til å gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft.  

Vi presenterer også 43 analyseområder. I det videre arbeidet skal NVE gjøre en overordnet arealanalyse 

av disse for å komme frem til de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Det skal benyttes et 

standardisert skjema for å fange opp viktige interesser på et overordnet nivå. Områdene er store, og vi 

skal vurdere svært mange temaer. Detaljeringsgraden må dermed bli lav.  
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NVE skal gjennomføre analysene i samarbeid med andre etater. Sammen har vi mye informasjon om 

relevante interesser i områdene, men det kan finnes ytterligere lokal/regional kunnskap om arealene som 

kan være relevante for analysene. Vi ønsker derfor å gi organisasjoner på regionalt nivå muligheten til å 

komme med innspill om viktige forhold i analyseområdene.  

Vi er ute etter faglig informasjon av overordnet karakter. Dette kan for eksempel være 

informasjon om friluftslivsområder med regional verdi eller om regional bestandsutvikling for 

viktige arter. I denne runden er det ikke relevant med detaljerte opplysninger om for eksempel 

hekkelokaliterer for fugl. Vi påpeker at dette er en innhenting av faglig informasjon, og ikke en 

generell høring av den nasjonale rammen for vindkraft. OED vil sende NVEs forslag til nasjonal 

ramme på høring etter at dette er levert. Det vil da være muligheter for å gi innspill med generelle 

synspunkter på forslaget til den nasjonale rammen.  

Denne innspillsrunden er først og fremst en forsikring om at vi fanger opp tilstrekkelig 

informasjon for gjennomføring av arealanalysene.  

Frist for innspill 

Fristen for å gi innspill er den 20. september 2018. Eventuelle innspill sendes til nve@nve.no.   

Mer informasjon om prosjektet  

Informasjon om bakgrunn, status, metode, temarapporter og analyseområder er å finne på www.nve.no. 

Analyseområdene er lagt ut på nettsidene som pdf-er og nedlastbare kartfiler til bruk i GIS-program.   

 

 

Med hilsen 

 

Erlend Bjerkestrand 

prosjektleder 

Sissel Jakobsen 

rådgiver 
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