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Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land
Vi viser til brev mottatt 11.06.2018 om Nasjonal ramme for vindkraft på land. NVE jobber med å
utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med den nasjonale
rammen er å bidra til de de best egnede vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon.
Telemark fylke inneholder 3 analyseområder.
Fylkesmannen har vurdert analyseområdene og svarer med dette samlet.

Analyseområde 04 - Skrim
Friluftsliv
Luksefjell er et svært viktige markaområde med sammenhengende sykkelsti og turløyper. Området
blir brukt som friluftslivsområde for hele Grenlandsregionen.
Naturtyper
Store områder av området er ikke kartlagt. Mye av området består av gammel granskog og
kalkgrunn. Muligheten for viktige naturtyper ansees å være stor. Relativt høy tetthet av truede arter.
Naturområder
området er omkranset av befolkningstette områder i Telemark, Buskerud og Vestfold. Skrimfjella er
et viktig markaområde. Landskapet består av en blanding av snaufjell og skogsterreng. Skrimfjella
har mindre områder med sone 1 sammenhengende naturområder (INON).

Analyseområde 05 - Lifjell + Blefjell
Friluftsliv
Blefjellryggen mellom Numedalen og Tinnsjå er et viktig turområde uten tilrettelegging og
utfartsområde. strekker seg nesten fra Kongsberg til Hardangervidda.
Blefjellområdet har besøkende fra store deler av Telemark og Buskerud. Blefjell fremstår som et
tilnærmet urørt fjellområde. Området har god tilgjengelighet fra nesten alle kanter og brukes hele
året.
Gaustatoppen og Gaustablikk utgjør et svært viktig område for friluftsliv av nasjonal og regional
verdi med besøkende fra hele landet. Fra Gaustatoppen har man et av de beste utsiktspunktet i hele
Sør-Norge. Gaustablikk og Tuddal er populære hytteområder med henholdsvis ca. 1200 og 700
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fritidsboliger i utbyggingsområdene. De to hytteområdene er knyttet sammen med flere tur- og
skiløyper over fjellområdet. Området er enkelt tilgjengelig fra alle sentrale deler av Østlandet.
Lifjellplatået er et svært viktig for friluftslivet i regionen. Sammen med Mælefjell fremstår
fjellplatået som nærmest urørt. Lifjell er mye brukt av Universitetet i Sør-øst Norge som
studieområde til en rekke studier. Området har høy brukerfrekvens og besøkende fra store deler av
regionen, samt Grenland. Platået er tilgjengelig fra nesten alle kanter og brukes hele året.
Naturtyper
Store deler av analyseområdet er ikke kartlagt og består av noe fattig berggrunn. Muligheter for
spesielle naturkvaliteter av høy verdi anslås derfor å være middels.
Det er stor tetthet av naturtyper og utvalgte naturtyper i området Flatdal, Hjartdal og Svartdal. Disse
naturtypene henger sammen med kulturlandskapet i området. Her er det også høy tetthet av truede
arter.
Noe eldre skog mellom Tinnsjå og Sjåvatn.
Naturområder
Området Flatdal, Hjartdal og Svartdal er et stort sammenhengende, verdifullt kulturlandskap av
nasjonal verdi. Her er det høy tetthet av utvalgte naturtyper.
Fjellområdene i analyseområde bærer preg av å være relativt urørte og synlige fra store deler av
regionen. Blefjell og Lifjell er begge INON områder med Sone 1 og 2.
Villrein
Det er barmarksbeite i området mellom Hjartdal, Sauland og Tuddal. Kalvingsområde ved
Svartdalsheiane, yttergrense av analyseområdet nordvest for Hjartdal.
Det er helårsbeite, vinterbeite og viktige trekkruter i området mellom Gaustadtoppen, Sjåvatn og
Tinnsjå.
I Blefjell er det kalvingsområde med kalving de siste 25-30 årene. Blefjell har sparsomt med
vinterbeiter og kun en liten del av arealet regnes som gode vinterbeiter og disse finnes hovedsakelig
innenfor det kartfestede arealet. Fire trekkruter mellom områdene Åklinatten og Uverudfjell er blant
de mest brukte områdene i Blefjell i nyere tid og brukes hele året. Det er barmarksbeite og
helårsbeite i store deler av Blefjell og opp mot Haugefjell.

Analyseområde 09 - Fyresdal
Friluftsliv
Gautefallsområdet med Kjyrkebygsheia er et svært mye brukt friluftslivsområde for denne store
deler av Telemark, men også store deler av Agder. Området har fjellområder som fremstår urørte og
lett tilgjengelig for hele regionen. Gautefall skisenter er i området og sørger for tilrettelegging og
oppkjøring av løyper i området. I hytteområdet er det ca. 1100 fritidsboliger bare på Drangedalsiden
av Gautefall.
Også området opp på fjellet vest for Vrådal ved Skardstøylnetten og Hægefjell er et mye brukt
friluftsområde.
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Naturtyper
Området Fyresdal og Nissedal er dårlig kartlagt. Området består for det meste av fattig berggrunn.
Muligheter for spesielle naturverdier av høy kvalitet ansees derfor for å være relativt små. En del
gamle trær i området mellom Fyresvatn og Nisser.
Ved Håtveit mellom Nisser og Fyresvatn er det høy tetthet av utvalgt naturtype slåttemyr.
Naturområder
Landskapet i Fyresdal består av en blanding av fjell og skog. Området fremstår som stort og
sammenhengende. Fremstår som relativt urørt. På heia mellom Fyresvatn og Nisser er det INON
områder med sone 2 og sone 1. Øst for Treungen ved Gautefall er det områder med sone 1 og sone
2.
Villrein
Våmur-Roan villreinområdet ligger i sin helhet innenfor analyseområdet. Villreinens arealbruk i
dette området ser ut til å endre seg fra år til år og fordele seg ut over hele villreinområdet. Reinen
ser ut til å bruke områdene sør for Napevatn i større grad enn områdene nord for vannet. I Våmur
Roan opptrer reinen sjeldent i store flokker og det vanlige er 20-30 individer sammen.
Det er ikke definert egne kalvingsområder og man antar at simlene kalver spredt ut over
villreinområdene. De mest brukte kalvingsområdene finnes antagelig i nærheten av vinterbeitene.
Det er helårsbeite og to trekkområder i området mellom Fyresvatnet og Nisser.
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