
 1 

  
 

 
           23.09.2009 

Nordland fylkeskommune 
v/ Geir Davidsen 

 

Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan – Vindkraft i N ordland 
 
Miljøstiftelsen Bellona og Natur og Ungdom og miljøstiftelsen ZERO viser til Nordland 
fylkeskommunes utkast til fylkesdelsplan for vindkraft, og oversender med dette våre innspill. 
Etter avtale med Geir Davidsen kommer innspillet noen dager etter fristen. 

Oppsummering 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO er opptatt av at en endelig vedtatt fylkesdelsplan legger 
til rette for utbygging av mer miljøvennlig vindkraft i Nordland, enn det man ville fått uten en 
slik plan på plass. For å oppnå dette må planen etter vår vurdering forbedres på følgende 
punkter: 
 

• Sette et ambisiøst mål for utbygging av vindkraft innenfor planperioden 
• Gjøre et klart skille mellom hensyn, og prioritere irreversible konsekvenser fremfor 

reversible og synliggjøre dette i planen 
• Forbedre kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold i fylket 
• Vurdere konfliktpotensialet for landbruk i fylket 
• Belyse de positive konsekvensene av vindkraft bedre, blant annet muligheten for å 

redusere de regionale klimagassutslippene 
• Legge miljøhensyn til grunn for vilkår for etablering av vindkraftanlegg i fylket 
• Stille krav til for- og etterundersøkelser for biologisk mangfold, spesielt fugl, som 

vilkår for etablering 
• Åpne for etablering av småskala vindkraft (under 10 MW) i fylket og sikre at erfaring 

fra slike etableringer blir videreformidlet 
• Fjerne buffersoner som gir stor konfliktgrad på grunn av visuelle hensyn 
• Revidere planen jevnlig og inkludere near- og offshore vindkraft ved neste revidering 

 

Disse punktene er utdypet under. 
 

Med vennlig hilsen for 

 

Bellona    Natur og Ungdom    ZERO 

Håvard Lundberg    Ane Marte Rognskog    Lene Liebe 

Rådgiver energi   Fagmedarbeider energi   Rådgiver 
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Innledning 
I Norge har vi tre våpen i klimakampen: Økt energieffektivisering, erstatte fossil energi med 
fornybar og fangst og lagring av CO2. De siste rapportene fra FNs klimapanel viser også hvor 
dårlig tid vi har, og ny klimaforskning forsterker dette bildet.  
 
EUs fornybardirektiv vil pålegge Norge å øke produksjonen og forbruket av fornybar energi 
innen 2020. Dersom Norge får fremforhandlet seg til tilsvarende mål som Sverige, må 
fornybarandelen økes fra 59,8 prosent i 2005 til 73 prosent i 2020. Dersom forbruket øker må 
fornybarproduksjonen øke tilsvarende. Dersom man antar at Norge satser nok på 
energieffektivisering slik at energiforbruket forblir det samme i 2020 som det var i 2005, har 
Bellona beregnet at Norge vil måtte bygge ut ca. 30 TWh ny fornybar energi1. Om man antar 
ytterligere energieffektivisering vil behovet for ny fornybar energiproduksjon som følge av 
fornybardirektivet være lavere.   
 
Norge har naturgitte forutsetninger for en storsatsing på utbygging av miljøvennlig vindkraft. 
Sammenlignet med andre europeiske land har Norge svært gode vindforhold. Til tross for 
dette var det i 2008 kun bygget 200 vindmøller i Norge. I Danmark er det til sammenligning 
bygget 5300 og i Tyskland, som har dårligere vindforhold enn i Norge, er det bygget ca. 
15 000 vindmøller. Med dagens eksisterende nettkapasitet er det i følge NVE og Enova2 plass 
til inntil 4800 MW ny kapasitet (14,4 TWh) i Norge uten å skille mellom vann- og vindkraft. 
Om vindkraft utgjorde all ledig kapasitet ville det tilsvare mellom 1600 og 2000 nye 
vindmøller, avhengig av størrelse.  
 
Vindkraft i Nordland  
Det er med andre ord store muligheter for å utnytte vindkraftressursene i langt større grad enn 
det Norge gjør i dag. Dette er muligheter som alle fylker med gode vindkraftforhold må bidra 
til. Nordland er i så måte i en særstilling, da fylket i følge NVE har et fysisk 
vindkraftpotensial på hele 42 000 MW (middelvind >7m/s)3. Dette til tross for at kun 24 
prosent av arealet i fylket er kartlagt. Det er likevel store begrensinger for hvilke områder som 
kan bygges ut, og NVE konkluderer med at det er et betinget økonomisk potensial på om lag 
3400 MW (middelvind >7m/s) eller om lag 10 TWh i fylket. Nyere undersøkelser viser 
dessuten at det er et betydelig potensial for vindkraft også i innladet i fylket, som ikke er 
fanget opp i kartleggingen fra NVE. 
 
Samtidig medfører dagens nettkapasitet i området at det er langt fra mulig å utnytte det store 
potensialet. I dag er det vurdert at det frem mot 2015 vil være 400 MW (1,1 TWh vindkraft) 
ledig kapasitet i Statnetts region 3, som hovedsakelig utgjør Nordland fylke. Frem mot 2025 
med forutsatte nettforsterkninger vil det være ytterligere plass til 700 MW (2,1 TWh 
vindkraft). Til sammen vil det da være plass til 1100 MW (3,3 TWh vindkraft) i 2025 dersom 
Statnetts nettutviklingsplan legges til grunn. I tillegg til vindkraftprosjekter er det en rekke 
vannkraftprosjekter som vil konkurrere om nettkapasiteten.  
 
Ifølge SSB hadde Nordland fylke et fossilt energiforbruk på over om lag 4 TWh i 2007. 
Klimagassutslippene har gått ned siden 2000, men hadde en svak økning fra 2006 til 2007 og 

                                                 
1 Bellonameldingen ”Norges helhetlige klimaplan”, 
http://www.bellona.no/artikler/artikler_2009/Bellonas_klimaplan 
2 NVE-rapport 18/2008 ”Mulighetsstudie for landbasert vindkraft 2015 og 2025” 
3 NVE-rapport 17/2005 ”Vindkraftpotensialet i Norge” 
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lå da på om lag 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Industri og bergverk utgjør over 
halvparten av de samlede utslippene.  
 
Dette er bakteppet for en fylkesdelsplan for vindkraft i Nordland. En slik plan må legge til 
rette for at de store vindkraftressursene i fylket utnyttes på best mulig måte, for å bidra til å 
redusere Norges klimagassutslipp. Under følger Bellona, Natur og Ungdom og ZEROs 
innspill til planen. 
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Del 1 – Planforutsetninger 
Hensikten med retningslinjene og de regionale planene for vindkraft har hele tiden vært å 
legge til rette for mer miljøvennlig vindkraft. I høringsutkast til veileder for regionale planer for 
vindkraft står det følgende:  
 
”Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (heretter; retningslinjene) 
anbefaler utarbeidelse av regionale planer i form av fylkesdelplaner etter plan- og 
bygningsloven for å fremme utbygging av vindkraftanlegg med akseptabelt konfliktnivå. 
Planene skal styrke grunnlaget for helhetlige vurderinger av konsesjonssøknader. 
Saksbehandlingen kan dermed bli mer effektiv og forutsigbar til fordel for både tiltakshavere 
og andre berørte samfunnsinteresser.” 
 
Ambisjonsnivå  
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener derfor at en fylkesdelsplan for vindkraft må bidra 
til utbygging av mer miljøvennlig vindkraft enn det ville blitt gjort uten en slik plan. I 
motsetning til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg hvor det står at 
de regionale planene bør angi områder der etablering av vindkraftanlegg vurderes som 
spesielt konfliktfylt og å være akseptabelt i forhold til viktige hensyn, har hovedhensikten 
med dette planarbeidet vært å avklare hvor det ikke er ønskelig med vindkraftetableringer.  
Dette er en svært passiv og lite offensiv tilnærming til et planarbeid som var ment å legge til 
rette for mer miljøvennlig vindkraft. 
 
Utover å kartlegge arealkonflikter burde derfor planen ha klare ambisjoner for utbygging av 
vindkraft i fylket. En ambisiøs målsetning for utbygging av vindkraft innenfor tidsrammen til 
planen burde ikke bare basere seg på eksisterende og planlagt overføringskapasitet, da dette er 
faktorer som kan forandre seg og nytt forbruk kan komme. Målsetningene bør funderes på 
potensialet og behovet for mer vindkraft i regionen og i Norge.  
 
Områder for vindkraft 
Veilederen for regionale planer for vindkraft legger opp til at kartleggingsarbeidet som gjøres 
i forbindelse med fylkesdelplanene skal baseres på eksisterende kunnskap. Bellona, Natur og 
Ungdom og ZERO har vanskelig for å se at en slik overordnet systematisering av eksisterende 
kunnskap skal kunne gi bedre oversikt over konsekvenser av vindkraft, enn det 
faktamaterialet en omfattende konsekvensutredningsprosess for et konkret utbyggingsprosjekt 
vil gi. Den beste prosessen til å gjøre en samlet vurdering i vindkraftsaker er i 
konsesjonsprosessen. Det er her man har en systematisk gjennomgang av konsekvensene 
konkrete vindkraftutbygginger vil få. Det er først når en konsekvensutredning av et konkret 
utbyggingsprosjekt blir utarbeidet at man får oversikt over de reelle konsekvensene.  
 
I forslaget til plan er det ikke definert områder der man ønsker eller ikke ønsker utbygging av 
vindkraft. Dette er en prioritering Bellona, Natur og Ungdom og ZERO støtter. Når planen er 
laget på dagens kunnskapsgrunnlag, er det sannsynlig at fylkesdelsplanen vil basere seg på et 
dårligere kunnskapsgrunnlag enn konsekvensutredninger for konkrete utbyggingsprosjekt. Å 
utpeke klart definerte områder hvor det skal eller ikke skal bygges vindkraft, basert på dårlig 
kunnskapsgrunnlag (som ville vært tilfelle for biologisk mangfold) ville derfor vært lite 
konstruktivt. 
 
I utgangspunktet burde det bare være områder med ulike typer vern som automatisk utelukkes 
fra en utbygging. Disse er godt beskrevet i forslag til plan. For områdene i umiddelbar nærhet 
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må det avhenge av om en utbygging vil komme i konflikt med verneverdiene og 
verneformålet, noe som avgjøres i konsesjonsprosessen. Områdene utenfor et verneområde 
må vurderes utfra verdiene i det området, ikke utfra nærheten til et verneområde.  
 
Prioritering av hensyn  
Det er etter hvert kommet på plass en rekke forvaltningsprosesser for vindkraftutbygging 
utover konsesjonsbehandlingen. Tematiske konfliktvurderinger, retningslinjer for vindkraft og 
regionale planer. Felles for disse er at de vurderer en rekke verdier og hensyn, men at en 
vektig og prioritering mellom disse har uteblitt. Slik har man endt opp med en smørbrødliste 
over alle tenkelige innvendinger mot vindkraft, mens vektingen av fordelene ved vindkraft 
kommer dårlig frem. 
 
En slik mangfoldig liste av mulige hensyn som kan taes i forbindelse med 
vindkraftplanlegging, viser at det neppe finnes konfliktfrie områder for vindkraftutbygging. 
Dersom listen over viktige hensyn ikke prioriteres, vil forvaltningen virker lite veiledende, og 
heller bidra til å gjøre det vanskeligere å vite hva som til slutt vil bli vektlagt i 
saksbehandlingen. Det er vanskelig å se at denne konfliktorienterte tilnærmingen til 
behandling av vindkraftanlegg følger opp premissene for de nye forvaltningsprosessene – 
nemlig å fremme utbygging av vindkraft og gjøre saksbehandlingen mer effektiv og 
forutsigbar.  
 
Hvilke hensyn er prioritert i forslag til plan?  
Utover å synliggjøre stort konfliktpotensial for ulike tema, virker det som man i forslag til 
plan har gjort prioriteringer av hensyn under noen tema. Disse er gjengitt under i kursiv. 
Hvordan disse er prioritert opp mot hverandre kommer likevel ikke frem.    
 
Under nettkapasitet vises det til at mindre vindkraftverk som produserer for lokalt forbruk i 
liten grad påvirkes av nettkapasiteten. Villmarkspreget INON er særlig vektlagt i 
fylkesdelsplanen. Under reiseliv har man definert en rekke områder der man bør unngå 
vindkraftprosjekter:  

• Veien på Andøya ytterside 
• E10 fra Melbu i Vesterålen til Å i Loften 
• Kystriksveien Rv. 17 fra Stokkvågen i Lurøy til Storvika i Gildeskål 
• Kystriksveien Rv. 17 fra Vennesund i Sømna til Alstahaug kirke i Alstahaug 
• Ofotbanen 
• Nordlandsbanen gjennom Stødi-passet 
• Hurtigruteleia 

 
I tillegg vurderes konfliktgraden som svært stor for Vega og Lofoten. Det står også at 
”vindkraftutbygging i Nordland bør på generelt grunnlag konsentreres om et begrenset antall 
steder hvor negative virkninger av utbyggingen er minst mulig”. Under områder omfattet 
eller foreslått for ulike typer vern står det at stor verdi og et godt datagrunnlag har medført 
til at temaet har blitt vurdert strengt i fylkesdelsplanen, da et vern er absolutt.   
 
Våre forslag til prioriteringer  
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener Nordland fylkeskommune bør legge til grunn et 
overordnet skille mellom irreversible og reversible konsekvenser av vindkraft, der irreversible 
konsekvenser vektlegges som de viktigste hensyn for og mot et vindkraftanlegg. Dette har for 
eksempel Sør-Trøndelag gjort i sin fylkesdelsplan der det er spesifisert at ikke-reversible 
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følger bør tillegges spesielt stor vekt om man må velge mellom reversible og ikke-reversible 
tiltak.  
 
Da hensynet til miljøet er bakgrunnen for å bygge ut vindkraft burde overordnede 
miljøhensyn veie tyngst i prioriteringer mellom slike hensyn. For eksempel vil de 
menneskeskapte klimaendringene kunne medføre uopprettelige skader på artsmangfoldet. I 
følge FN klimapanels siste rapport som kom i 2007 vil så mye som 20 til 30 prosent av alle 
artene være i større fare for utryddelse ved en økning på 2 grader i den globale 
gjennomsnittstemperaturen. Siden den gang er det kommet ny forskning som tilsier at 
risikoen er større ved lavere temperaturøkning (se figur 1). 
 
Samtidig kan naturinngrep også føre til uopprettelig skade på naturmangfoldet dersom 
utbyggingen for eksempel fører til at man mister arter.  
 
Til forskjell fra disse forholdene er for eksempel visuell påvirkning av landskap eller 
synlighet fra kulturminner og kulturmiljø et reversibelt forhold. Selv om vindkraftanleggene 
kommer til stå i 20-25 år, er det stor forskjell på miljøkonsekvenser som aldri kan reverseres 
og konsekvenser som er reversible. Det taler for at klimapotensialet ved vindkraft og konflikt 
med sårbare arter må være avgjørende hensyn, og at visuelle hensyn ikke kan være 
avgjørende. Dette er utdypet nærmere for hvert tema senere i høringen.  
 

Dersom fylkesdelsplanen prioriter mellom ulike hensyn vil den kunne fungere som et 
effektivt og forutsigbart styringsverktøy for aktørene. Slik vil man kunne unngå at aktører 
ikke har innsikt i hvilke hensyn som er gitt avgjørende vekt. 

Vilkår for etablering 
Vi kan ikke se at det i forslag til plan er avklart på hvilke betingelser etablering av 
vindkraftanlegg kan finne sted. I tillegg til åpenbare forhold som nærhet til nett og 
vindforhold mener vi at hensyn til biologisk mangold (sårbare arter, naturtyper og 

 
Figur 1. Oppdaterte risikoanalyser for temperaturøkning. Kilde: Smith et al. (2009), ”Assessing dangerous climate 
change through an update of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ‘reasons for concern’” 
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verneområder) må være et viktig vilkår for etablering av vindkraftanlegg i fylket. Det må 
stilles krav til for- og etterundersøkelser da kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold er 
svært mangelfullt, slik at konsekvensene ved en eventuell etablering blir best mulig belyst og 
sikrer lærdom for fremtidige prosjekter.  
 
Med tanke på at man har funnet frem til gode vindlokasjoner lengre inn i landet, burde planen 
bidra til at man også legger til rette for utbygging her, og ikke bare langs kysten. Dette kan 
virke konfliktdempende.  
 
Småskala vindkraft 
Det er noe usikkert om hvordan arbeidsgruppa har stilt seg til etablering av småskala 
vindkraftanlegg (under 10 MW). Under nettkapasitet vises det til at mindre vindkraftverk som 
produserer for lokalt forbruk i liten grad påvirkes av nettkapasiteten, mens det under reiseliv 
er spesifisert at vindkraftutbygging i Nordland bør på generelt grunnlag konsentreres om et 
begrenset antall steder hvor negative virkninger av utbyggingen er minst mulig. Under 
prosjektgruppas forslag til plan gjentas dette ved at man vil oppnå en bedre anvendelse av 
landskapsressursene ved at man i stedet for å bygge flere anlegg av mindre størrelse bygger 
få, men store vindkraftanlegg.  
 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener Nordland burde åpne for etablering av småskala 
vindkraft (under 10 MW), for på den måten å dekke lokalt forbruk. Dette kan gi flere positive 
effekter i form av mindre overføringsnett og overføringstap, samt lokal verdiskapning. Det er 
ikke gitt at enkeltturbiner eller små anlegg på opp til 10 MW vil ha større konfliktgrad enn 
større anlegg. Dette vil selvfølgelig variere fra anlegg til anlegg.   
 
Nylig utlyste Olje- og energidepartementet en konkurranse for fylkeskommunene for å 
komme opp med de beste prosjektene for å utvikle småskala vindkraft4. Det er grunn til å tro 
at Nordland med sin spredte bosetning kan ha stor nytte av slike anlegg. Sør-Trøndelag og 
Rogaland har dessverre ekskludert småskala vindkraft i sine retningslinjer for utbygging. 
Fylkesdelsplanen for vindkraft i Hordaland har også rettet seg mot større anlegg. Nordland 
kan derfor bidra til å høste viktige erfaringer fra slike anlegg. 

Positive virkninger av vindkraft 
Som nevnt har Nordland et stort forbruk av fossil energi som kan erstattes med fornybar 
energi. Planen bør se på hvordan fornybar energi kan bidra til å kutte disse 
klimagassutslippene. Dette bør samordnes med fylkesdelsplanen for klima som skal 
utarbeides, der produksjon av fornybar energi vil komme til å spille en viktig rolle. Uansett 
burde fylkesdelsplanen for vindkraft gi et innblikk i hvilke utfordringer fylket står ovenfor når 
det gjelder klimagassutslippene og skissere opp hvilken rolle vindkraft kan spille for å 
redusere disse.  
 
Planen bør i større grad vurdere potensialet for verdiskapning i fylket knyttet til vindkraft, 
både når det gjelder kompetanseutvikling, produksjon av vindmøller, montering og 
vedlikehold. 

                                                 
4 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2009/riis-johansen-onskjer-satsing-pa-
smaskal.html?id=576786 
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Revisjon av planen 
Det er lagt opp til at planen skal vare fra 2009 til 2021. Bellona, Natur og Ungdom og ZERO 
støtter denne langsiktigheten og mener at man må vurdere å ytterligere forlenge planperioden. 
Hvordan verden ser ut etter 2020 er det vanskelig å si noe om, men at det fortsatt vil være 
behov for fornybar energi er det ingen tvil om. Ved en utvidelse vil man også kunne inkludere 
nettutviklingsplanen for sentralnettet som har en tidshorisont frem til 2025. Planen bør 
revideres jevnlig (hvert fjerde år) og neste revidering bør inkludere near- og offshore 
vindkraft (i fylket). 
 
I retningslinjene står det følgende: ”For å gjøre planleggingen robust i forhold til nye og 
endrede prosjekter, og sikre fremdriften i planarbeidet, bør regionale planer for vindkraft 
fokusere på å kartlegge og karakterisere områders konfliktpotensial uten å omfatte en 
vurdering av enkeltprosjekter”. Likevel ser det ut til at samtlige meldte prosjekter i fylket er 
vurdert opp i mot delutredningene i forslag til plan. Det er grunn til å tro at det vil bli meldt 
og konsesjonssøkt flere prosjekter enn de som her er vurdert. Det kommer ikke frem om det 
er tenkt å forstette denne praksisen når dette skjer. Man vil i så fall få en svært lignede prosess 
som de tematiske konfliktvurderingene. Bellona, Natur og Ungdom og ZERO er usikre på om 
det er hensiktsmessig med en slik ”dobbeltvurdering”. Utgangspunktet for de regionale 
planene har vært å gjøre overordnede vurderinger slik at man får en hensiktsmessig 
planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.   
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Del 2  – Kunnskapsgrunnlaget  
All energiproduksjon har negative miljøkonsekvenser. Bellona, Natur og Ungdom og ZERO 
mener at vindkraft er en av de måtene å produsere energi på som medfører minst negative 
konsekvenser. I tillegg har vindkraft et stort naturgitt potensial i Norge, og det er i stor grad 
mulig å tilpasse et vindkraftanlegg i forhold til de lokale forutsetningene. På en annen side er 
dette en energikilde som Norge dessverre har lite erfaring med. Det er derfor svært viktig å 
høste mest mulig kunnskap fra hver eneste vindkraftutbygging som blir en realitet.    

Buffersoner og visuelle hensyn 
De synlige konsekvensene for vindkraft i nærheten av et kulturmiljø, kulturminne eller 
landskapsområde er reversible inngrep i motsetning til bygging i randsonen på 
naturvernområder, som kan gjøre uopprettelig skade på det vernede området. Det virker som 
det kun er visuelle hensyn som er vektlagt når det er foreslått buffersoner på 2,5 km til å 
utgjøre stor konflikt for UNESCO verdensarvområde, kulturminner og kulturmiljø og middels 
konflikt for landskapsversområde og nasjonalparker. Visuelle hensyn er reversible og kan 
ikke tillegges avgjørende vekt.  
 
Konflikter knyttet til reiseliv, kulturminner og kulturmiljø, landskap og friluftsliv er i stor 
grad knyttet til synlighet. Det er avgjørende at samme forhold ikke telles flere ganger i en 
vurdering og dermed gir større konflikt enn det er grunnlag for.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO stiller seg svært kritisk til konfliktvurderingen som er 
gjort i forbindelse med kulturminner og kulturmiljø, hvor man sier at konflikten går utover 
området som utgjør selve verdien av kulturminnet eller kulturmiljøet. Denne vurderingen er i 
utredningen fulgt opp med at en buffersone på opp til 2,5 km fra områdene defineres med stor 
konflikt fordi inngrepet er forventet å visuelt skjemme verdiene. 
 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO er enig i at kulturminner skal ivaretas, og er viktige 
kilder for opplevelse og kunnskap. Når det gjelder kulturminner med stor verdi er vi enig i at 
det skal tas hensyn og utvises varsomhet i forbindelse med plassering av vindmøller (og 
eventuelle andre installasjoner) som kan forringe kulturminnets verdi.  
 
Derimot mener vi at synlighet av vindmøller fra kulturminner tillegges uforholdsmessig stor 
vekt. Her legger man opp til at ”fjernvirkning” på kulturminner kan ødelegge 
opplevelsesverdien. Kulturminner må taes vare på, men i likhet med annen menneskelig 
aktivitet og moderne installasjoner, må også vindmøller godtas i nærheten av et kulturminne. 
Synlighet av vindmøller fra et kulturminne kan ikke tillegges særlig vekt. Det må ikke legges 
strengere vurdering til grunn for vindkraft sammenliknet med andre tekniske inngrep.  
 
Ved vurderingen av konfliktgrad må det skilles mellom forringelse av kunnskapsverdi og 
opplevelsesverdi av kulturminnet. Det er viktigst å ivareta kunnskapsverdien. Dersom noen 
opplever forringet opplevelsesverdi av at vindmøller kan sees fra et kulturminnet, kan ikke det 
være et tungtveiende hensyn.  
 
Det er ikke oppgitt hvor store arealer en buffersone på 2,5 km båndlegger, men ut ifra figur. 7 
i forslag til plan kan det tyde på at det er snakk om store områder.  
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Reiseliv 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener at reiseliv ikke kan være et hensyn som alene 
tillegges avgjørende vekt mot vindkraftutbygging.  
 
En ny rapport utført av Vestlandsforskning viser at det er små konflikter mellom dagens 
vindkraftanlegg og reiseliv5. Den viser også at det store flertallet av turister oppgir at 
vindkraftutbygging ikke vil påvirke deres fremtidige besøk i området. Erfaringer fra Smøla 
viser at turisttrafikken har fortsatt å øke etter vindkraftutbyggingen. 
 
Landskap  
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener synlighet av vindparker i seg selv ikke kan 
vektlegges som en viktig faktor for vurdering av vindkraftprosjekt. Synlighet er et mindre 
miljøproblem enn de miljøproblemer vindkraft kan bidra til å løse. I avveiningen mellom 
klimahensyn og landskapshensyn, må klima og behovet for ren energi være avgjørende. 
 
Hvorvidt landskapsendringene vindparker medfører oppfattes som positive eller negative, 
kommer an på øynene som ser. I den grad man oppfatter landskapsendringer som følge av 
vindkraft som et problem, og dette er basert på rent visuelle problemstillinger, så er det et 
meget lokalt, avgrenset og reversibelt inngrep - i motsetning til globale klimaendringer eller 
svekkelse av artsmangfold som tidligere nevnt.  
 
Bellona, Natur og Ungdom og ZERO mener derfor at landskap ikke skal være et hensyn som 
alene gjør at et område blir regnet som uakseptabelt for vindkraftutbygging.   

Verneområder 
Datagrunnlaget vurderes til å være godt for områder som er omfattet eller foreslått for vern. 
Det er bra at både eksisterende og foreslåtte verneområder, i tillegg til områder som er vernet 
gjennom Ramsar-konvensjonen for våtmarker er med.  

Biologisk mangfold 
Det dårlige kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangold viser at det er behov for mer 
kunnskap om dette temaet i fylket. Planen burde tydelig vise kunnskapsgrunnlaget for hver 
kommune når det gjelder biologisk mangfold. Dette vil synliggjøre hvor man trenger mer 
kunnskap og gjøre det enklere for aktører å ta beslutninger om lokalisering av anlegg.  
 
Det mest tungtveiende argumentet mot et vindkraftprosjekt er dersom det gjør uopprettelig 
skade på naturmangfoldet. Det er allikevel viktig å få bedre kartlegging av på hvilken måte et 
vindkraftprosjekt eventuelt vil skade artsmangfoldet i et område. 
 
Artsregistrering og forskning på vindmøllers påvirkning på fugl er avgjørende for å øke 
kunnskapsnivået og kunne gjøre bedre vurderinger. Begge deler er for lavt prioritert i Norge. 
For å sikre at myndighetene kan gjøre en god vurdering av utbyggingsplanene, er det derfor 
viktig at det settes av nok ressurser til å kartlegge naturmangfoldet, og at kunnskapsnivået om 
vindmøllers påvirkning på artsmangfoldet økes. 
 

                                                 
5 Vestlandsforskning 2009/1 ”Vindkraft, reiseliv og miljø – en konfliktanalyse”, 
http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=12&articleid=2469 
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Tema som ikke er utredet 
 
Landbruk 
Til tross for at retningslinjene inkluderer landbruk som et viktig hensyn, er ikke dette utredet i 
forslaget. Det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor landbruk ikke er utredet som et eget 
tema. Kun tre prosent av Norges totale areal er egnet til matproduksjon.  
 
Sumvirkninger 
Sumvirkninger er ikke vurdert i forslag til plan. Det er behov for å se planlagte 
vindkraftprosjekter i sammenheng og gjøre samlede vurderinger av prosjektene. Bellona, 
Natur og Ungdom og ZERO mener det er fullt mulig å gjøre slike vurderinger innenfor 
dagens konsesjonssystem, noe som til en viss grad allerede gjøres i dag av NVE i områder 
hvor det er mange vindkraftplaner.  
 
Vi mener den beste måten å sikre en best mulig vurdering av blant annet sumvirkningene for 
biologiske mangfold, er at vurderingene foretas av sentrale myndigheter. Det er for eksempel 
vanskelig for en fylkeskommune å vurdere sumvirkning for arten hubro som følge av 
utbygging av vindkraft i Norge. Det er dessuten viktig at endelig beslutning om utbygging av 
vindkraft taes på samme administrative nivå som har hovedansvar for klimapolitikken og 
forsyningssikkerheten i energipolitikken.  

 

 


