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Nasjonal ramme for vindkraft på land- Innspillsrunden om
regionale interesser
Vi viser til den pågående innspillsrunden om regionale interesser for “ Nasj onal ramme for
vindkraft på land” , samt jamfør den påføl gende utsatte svarf risten til 20. oktober og kommer
herved med vårt innspill:
Innledning
En samlet plan for videre utbygging av vindmølleanlegg i Norge, med oppdatert og best mulig
sammenstilt kunnskap, har vært et ønske fra flere friluftsliv- og naturvernorganisasjoner. Dette for
å sikre bedre lokaliseringer, samt sørge for en mer demokratisk prosess. Vi er allikevel redd for at
man nå går for fort frem. Det er bra at høringsfristen for at kommunene kan gi sine innspill er utsatt
noe, men vi mener det skulle vært lagt opp til en helt annen involvering før den nasjonale rammen
konkluderes. Dette er Norge også forpliktet til, gjennom bestemmelsene om medvirkning i Den
europeiske landskapskonvensjonen.
Et slikt hastverk som nå har foregått sikrer ikke den demokratiske prosessen når store deler av
landet skal analyseres for en rekke problemstillinger tilknyttet fugler, friluftsliv og turisme, osv. Vi
ber derfor at høringen i neste omgang i større grad sørger for en bedre lokal medvirkning av
lokalbefolkning, organisasjoner, grunneiere og næringsinteresser (som f.eks. turisme).
Siden man ønsker arealene i trygg avstand fra bebygde områder og lignende, kan fort rammen bli
en oppskrift på en planmessig nedbygging av villmarkspreget natur. Slike områder har svært ofte
betydelige kvaliteter knyttet til naturmangfold og opplevelsesverdi, nettopp i kraft av sine få
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tekniske inngrep og forstyrrelseselementer. Samtidig trues mange av de samme områdene av andre
utbygginger, for eksempel hytter og alpine traseer.
Utbygging av vindmøllene medfører store beslag av naturområder utover selve installasjonen i
form av anleggsveier og industrianlegg, som raskt kan være på konfliktkurs med andre nasjonale
målsetninger. Nedbygging av verdifulle areal og fragmentering er alt annet enn bærekraftig eller
fremtidsrettet. Paradoksene står i kø i norsk naturforvaltning. Mens det kan ta tiår å få på plass
verneplaner for truet natur, alltid med kompromisser og problematiseringer fra særinteresser, driver
man raskt frem en omfattende plan for vindkraftutbygging som vil forandre landskap og natur i et
omfang og hastighet vi tidligere ikke har sett i Norge. Man skal imidlertid heller ikke glemme at
naturinngrepene som blir gjort i forbindelse med utbygging av vindmølleanlegg ikke er reversible.
Våre innspill

I Buskerud er det 4 analyseområder (analyseområde 4-7). Store deler av disse områdene er
friluftsområder av nasjonal verdi eller er viktig for organisasjoner og deres interesseområde.
Analyseområde 4:
Skrim -Darrebu – Mykle er mye brukt turområde for folk i Vestfold og Kongsberg. Mye hytter og regnes
som Vestfold sitt nærmeste «fjellområde» Besøkt både sommer og vinter. Dette fjellområdet er i tillegg
et viktig hekkeområde og jaktområde for flere sårbare rovfuglarter som ganske sikkert vil bli negativt
påvirket av en vindmøllepark i området.

Analyseområde 5:
Blefjell er et av to nære høyfjellsområder til store befolkningsgrupper. Området som er
inntegnet som aktuelt i Buskerud er turområde for store grupper tilreisende og hyttefolk.
Område inneholder to turisthytter med tilhørende stier. Det er helt utenkelig at et område så
mye besøkt og med så mye hytter utbygges.
Analyseområde 6:
Nordøst for rv7: Områdene her som ligger rundt det sagnomsuste Vassfaret. Området er et
nasjonalt ikon for villmark og er omkranset av hytter. Hvis vindmøller kommer i dette området
i tillegg til press fra alle de store hytteutbyggingene vil villmarkspreget og landskapet bli
skadet for all fremtid. Området er mye brukt i friluftsliv og av hyttefolk. Det er flere turisthytter
og stier i område som er mye brukt. Store deler av Vassfaret er vernet eller båndlagt
av/gjennom landskapsvern og naturreservater. I tillegg har NVE en egen verneplan for
vassdraget Urula som så og si dekker hele Vassfaret. Området har også stor verdi hva gjelder
krigsminner da Vassfaret var særdeles viktig under andre verdenskrig for
hjemmefrontsbevegelsen. Området var det i Norge hvor det var flest flyslipp fra England.
Mange av disse slippene sammen med gamle milorg-celler er fortsatt den dag i dag spredd
utover hele Vassfaret og er en populær turistattraksjon. DNT Ringerike stiller seg svært kritisk
til vindkraftutbygging i og rundt Vassfaret!
Syd for rv7 Norefjell:
Norefjell er et av to nære høyfjellsområder til store befolkningsgrupper. Området er turområde
for store grupper tilreisende og hyttefolk. Område inneholder to turisthytter med tilhørende
stier. I tillegg har område alpinanlegg og flere hoteller og utleiefasiliteter. DNT Drammen og
Omegns turisthytte på Høgevarde er en av deres mest besøkt hytter i overnattingssammenheng
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og er i tillegg et dagsturmål for mange tilreisende og hyttefolk. Bare i løpet av en påske kan det
være 10-15.000 besøkende som kommer fra alle tre kommunene rundt Norefjell/Høgevarde.
Det finnes ingen områder hvor ikke en utbygging ville være til hinder for Natur og Friluftsliv
og derav er det helt utenkelig at et område så mye besøk, og med så mye hytter utbygges.
Nord og Syd Geilo:
Geilo er viktig både for friluftsliv og turisme, dette område har gjennom flere år vært satset på
som en alpindestinasjon og hytteområder. Vindmøller er neppe forenlig med dette alpine
friluftsliv og turismen som her er etablert.
Analyseområde 7:
Dette området er i våre øyne uaktuelt som vindmøllområde da Skogshorn som ligger sør i
analyseområdet er et viktig friluftslivsmål og turistmål. Det er også et viktig landskaps element
for Hemsedal. Fjellområdet er mye brukt til friluftsliv og turisme. Noe vi mener ikke er forenlig
med vindmøller i området.
Når de gjelder karleggingen av viktige friluftsområder som pågår i kommunene er disse pr. dags
dato ikke dekkende for å pukke opp viktigheten av store urørte fjellområder og verdien av disse for
friluftslivet. Områder i analyseområdene kan ha blitt vurdert tilstrekkelig, men det er nok først etter
noen revisjoner og korrigeringer at alle verdier og forhold er blitt tatt med i kartleggingen. Det er
også betydelig forskjell på hvordan medvirkningen har vært i kartleggingsprosessen.
Vi etterlyser først og fremst bedre lokal involvering i arbeidet med en nasjonal ramme for
vindkraft. De som bor i de aktuelle områdene har rett på ytre sin mening. Derfor mener vi
regjeringen og Norges vassdrags- og energidirektorat ikke må forhaste seg med ferdigstillingen av
den nasjonale rammen, men ta seg tid til å lytte til lokalbefolkningen i de aktuelle områdene.
Vi sier ikke nei til vindkraft. Men ettersom vindkraftanlegg krever betydelige beslag på store
naturområder, produserer mye støy, og er synlige på lang avstand, mener vi hensynet til natur,
arter, landskap, og friluftsliv må tillegges større vekt når myndighetene vurderer hvor mange
vindkraftanlegg som skal bygges, og hvor de skal plasseres.
Forum for natur og friluftsliv Buskerud
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