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Olj e og energidepart ement et ba i februar 2017 NVE om lede et arbeid med ut arbeide
et forslag t il nasj onal ramme for vindkraft på land. Av best illingen fremgår det :
«Depart em entet ønsker § legge til rette for en langsiktig ut vikling av lønnsom vindkraft i
Norge frem over, slik det er redegj ort for i energimeldingen. Norge har gode
vindr essurser, og vindkraften har en produksj onsprofil som er godt tilpasset det norske
forbr uket over 8ret. De siste ar ene, se rlig etter at ordn ingen med elsertifikat er ble
innført, er det behandlet mange konsesj onssøknader for vindkraft. Det er gitt konsesj on
til flere vindkraftprosj ekter enn det i dag er grunn til § tro blir bygget ut. I noen tilfeller
har vindkraftprosj ektene ført til betydelige lokale konflikt er . Mye ressurser er bruk t hos
aktørene som har ut viklet vindkraftprosj ektene, hos nettselskapene og i for valtningen.
Disse erfaringene tilsier at det er behov for i noe sterkere grad a· styre h vor det søkes om
konsesj on fremover.
Nasj onal ram me skal definere større omr&der der det kan ligge til rett e for utbygging av
vindkraft pa land. Omrddene skal velges ut med utgangspunkt i vin dr essurser og
eksisterende og planlagt net tkapasit et. Det er et poeng lokalisere vindkraft slik at det
ikke er nodvendig a bygge mye nytt kraftnett. Det te skal s avste mm es mot andre
viktig e milj - og samfunnsh ensyn . Form&let med nasj onal ramme er & bidra til at de
best e vindkraftlokalitet ene blir valgt nar det søkes om konsesj on. Ramm en skal ikke
være prosj ektspesifikk, blant annet fordi de lokale variasj onene i vindressurser og
miljøforhold er stor e.»
NVE har under vegs i prosj ektet publisert kart som viser 43 om råder som skal analyseres
for identifisere de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Områder som er
ut enfor ana ly seomradene vil ikke bli analysert . An alyseskjema en e for de 43 omra dene
skal ende opp som faktaark som vil bli publisert. Antall områder som til slutt blir identifisert
som de mest egnede vil bli vesentlig lavere enn 43. Det er tidligere antydet at 15-20 omra der
kan være et mulig antall.
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I denne runden er NVE ut e ett er faglig informasj on av overordnet karakt er. Eksem pel på
det t e kan være informasj on om friluft sområder med regional verdi eller om regional
bestandsutv ikling for v ikt ige art er. Høringsrunden er først og f remst en forsikring om at
NVE fanger opp t ilst rekkelig informasj on for gj ennomføring av arealanalysene.

V urde r ing

Visit Lilleham mer er et dest inasj onsledelsesselskap for kommunene Nordre Land,
Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør- Fron og Nord- Fron. Selskapet
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represent erer både kommunene og de 150 medlemsbedrift enes int eresser for
verdiskapingen t il reiselivs- og opplevelsesnæringene.

ast yrke

Vi er merket som bærekraft ig reisemål og har gj ennom det t e arbeidet forpliktet oss t il
utv ikle næringene ett er både milj ømessige, sosio- kult urelle og økonomiske
bærekraft prinsipper. På et overordnet nivå er det vikt ig at Norge øker bruken av
forny bare energikilder. Vi er derfor positive til ut vikling av lønnsom vindkraft under
forutsetning av at ut viklingen er p& rett plass . Vi mener det er svært vikti g se på de
kumulat ive effekt ene av vindkraft innen de ulike analyseom rådene der man i t illegg t il
lønnsomhet også vekt legger andre hensy n og verdier.
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Våre innspill rett er seg mot analyseområdet som st rekker seg fra Skei i Sør t il Vågåmo i
nord, og fra Gudbrandsdalen t il Valdres gj engitt på kart et under.
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Oppland er fylket med flest frit idsboliger i Norge og blandt de st ørst e fylkene med hensyn t il
ant all ferie- og frit idsgj est edøgn. Det er fem nasj onalparker i fylket . Det t e er med og gi en
t ydelig profil ift hvilke kvalitet er som verdiskapingen baseres på. Gj ennom undersøkelser
ut ført av både TØI, Høgskolen i Innlandet , Norsk Turist ut vikling m.fl er det t ilgangen t il
nat uropplevelsene som er drivkraft en, ent en for å besøke regionen for en kort ere periode
eller for å kj øpe frit idsbolig.
Innenfor våre 8 kommuner er det t ot alt 3,4 millioner gj est edøgn hvert år (t urist er og
delt idsinnbyggere). Gj est edøgnene bidro t il en samlet omset ning i bedrift ene der de
t ilreisende handler for hele 4,9 mrd kroner. Omset ningen gir grunnlag for 4500
arbeidsplasser i vår region som er nærmere 10%. Reiselivsnæringen er i vekst og anses å ha
en økende betydning i regionen i årene som kom mer.
Tilgangen t il den uberørt e nat uren er et svært vikt ig forut set ning for både dagens
verdiskaping og vekst mulighet ene. Dersom det et ableres vindmølleparker med 180 met er
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høye vindmøller vil dett e kunne påvirke fj ellområdenes att raksj onskraft negat ivt for brede
grupper av bes kende. Denne vurderingen bekr eft es i st udien «Vindkraft och milj omalet
St orslagen fj allmilj o» ut fr t av Bosse Boden ved Et our i Sverige. I en av unders kelsene de
ut ført e viser at en ut bygging av vindkraft vurderes å være meget negat ivt eller negat ivt for 4
av 10 svenske besøkende og annenhver ut enlandsk besøkende. Det t e henger sammen med
at 9 av 10 besøkende har nat uropplevelser som vikt igst e reiseanledning. En opplevelse av et
indust rilandskap i fj ellmilj ø som følge av vindmølleut bygging er ikke forenelig med
reisemot ivet i følge Boden. Vi har ikke t ilsvarende norske st udier på det t e, men det er grunn
t il å t ro at holdningen vil være den samme blant våre gj est er.
En vindkraft ut bygging i det t e området vil f å konsekvenser på flere nivå. For det først e vil det
påvirke landskapsbildet på milevis avst and. Deret t er vil det påvirke nærområdet (noen km) i
t illegg t il selve vindmølleparkområdet med begrensninger ift t urst iler, skiløyper og
opplevelsen av uberørt nat ur.
Området som det er pekt på (se kart forrige side) omkranses av nasj onalparker og ulike t ype
verneområder og fremst år som unikt i nasj onal sammenheng.
På vegne av våre medlemsbedrift er ser vi at bygging av vindmøller i det omt alt e området er
uforenlig med den at t raksj onskraft en som en en st or del av næringsakt ørene og
kommunene her lever av.
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