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ZEROs innspill til Nasjonal ramme for vindkraft
Vi takker for muligheten til å avgi innspill i denne runden for Nasjonal ramme for vindkraft.
ZERO er positive til å utarbeide en Nasjonal ramme for vindkraft. Det er viktig å få kartlagt
hvilke områder som er egnete og uegnete for videre utbygging av vindkraftanlegg, samt å
oppdatere kunnskapsgrunnlaget. Dagens prosess har gitt mange konsesjonssøknader og
prosjekter. ZERO har vært opptatt av at det er en fordel å få fram mange prosjekter slik at
konsesjon kan tildeles de beste. Imidlertid har dette vist seg å skape mye konflikt, både på
grunn av mengden konsesjoner i seg selv, og fordi mange prosjekter med konfliktpotensiale
som ikke vil bli realisert likevel blir behandlet. En nasjonal ramme kan være egnet til å
redusere dette.
ZERO har tidligere tatt til orde for at utbygginger av både kraftlinjer og vindprosjekter bør
legges i områder som har høy grad av påvirkning fra før, framfor å skyve utbygginger ut i
områder der de ikke synes, men griper inn i mer urørte naturområdet. ZERO anser at
eksklusjonskriteriene slik foreslått vil gi mer press på slike villmarkspregede områder. Dette
vil være uheldig. ZERO har tidligere pekt på at estetiske hensyn er underordnet, det vil si at
folk må tåle å se infrastrukturen vi trenger. ZERO mener at i en slik ramme må hensyn til
biologisk mangfold (slik definert i naturmangfoldlova) prioriteres over estetikk.
ZERO er enige i at Finnmark ikke må blitt ekskludert fra analyseområdene på bakgrunn av
nettkapasitet. Finnmark har stort potensial for vindkraft og ZERO mener hydrogenproduksjon
og evt. annet økt industrielt forbruk vil kunne etablere ny stor etterspørsel i områder med lite
nett noe fram i tid. I et stadig mer integrert kraftmarked er også kobling til ett av nabolandene
sannsynlig.

Einar Wilhelmsen
Fagansvarlig energisystem

