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Nasjonal ramme for vindkraft på land - Lokale og regionale innspill
NVE 201801666-9
Viser til brev der kommunen bes om å gi innspill om viktige regionale interesser i form av
faglig informasjon av overordnet karakter.
Nord-Aurdal kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til utredning av vindkraftlokaliteter
på land, under forutsetning av at aktuelle områder avveies mot andre viktige miljø- og
samfunnshensyn.
Oversiktskartet viser at et område helt sør i kommunen er berørt av analyseområde 6, i den
nordøstre delen av analyseområdet:

Hvis en tar vekk harde og myke eksklusjoner er størstedelen av det mest aktuelle arealet
lokalisert til et område mot kommunegrensen mot hhv. Gol og Sør-Aurdal kommuner. Dette
arealet befinner seg i den østlige delen av et større, sammenhengende område som befinner
seg mer enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep, som fortsetter inn i Gol kommune på
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Kilde: Miljødirektoratet – Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)

Dette er et område som er viktig i friluftslivsammenheng både sommer og vinter. Kommunen
er i gang med et prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftsområder. Arbeidet forventes å
være sluttført senest 1. mars 2019. Resultatene fra denne kartleggingen vil legges inn i
Naturbase og dermed bli tilgjengelig på et senere tidspunkt.
Basert på tilgjengelig kunnskap og det faktum at området i dag fremstår relativt lite berørt av
tyngre tekniske inngre, vurderes det som svært sannsynlig at kartleggingen og verdsettingen
vil gi seg utslag i en relativt høy verdi for det aktuelle området.
Det aktuelle området er viktig også i forbindelse med tamreindrift. Reinen fra Filefjell Reinlag
trekker gjennom området til og fra vinterbeiteområdene rundt Vassaret. Det aktuelle området
benyttes som oppsamlingsområde – se vedlagte kartutsnitt fra Filefjell Reinlags reindriftskart.
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