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Nygårds ellet vindpark, Narvik kommune. I dette området er det et midlertidig fredet krigsminnelandskap med omfattende spor og rester etter de
siste kamphandlingene mellom ordinære norske forsvarsstyrker og tyske invasjonsstyrker i 1940.
Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren
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SAMMENDRAG
Verdiene som knyttes til kulturminner og kulturmiljøer deles inn i tre grupper: kunnskapsverdier, opplevelsesverdier
og bruksverdier. Disse verdiene både overlapper og utfyller hverandre. Vindkra verk med tilhørende terrenginngrep
knyttet til veier, oppstillingsplasser m.m. kan påvirke kulturminner og kulturmiljøer både direkte og indirekte. Direkte
virkninger er normalt knyttet til fysiske inngrep i kulturminnet/ -miljøet, som etablering av en vindturbin i et fangstanlegg eller en vei gjennom en steinalderlokalitet eller et verneverdig gårdsmiljø. Indirekte virkninger kan være både
fysiske og visuelle. Indirekte fysiske virkninger kan eksempelvis være endret mikroklima eller endret vanngjennomstrømming som påvirker bevaringsforholdene. Indirekte visuelle virkninger er knyttet til at vindkra verket er synlig
fra og ved kulturminnet/ -miljøet og dermed endrer oppfattelsen og forståelsen av landskapskonteksten kulturminnene
inngår i.
Det foreligger lite norsk og internasjonal litteratur om hvilke virkninger vindkra verk har for kulturminner og kulturmiljøer. Det er ikke gjort noen systematiske gjennomganger av utbygde vindkra verks inn-/ påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer i Norge.
Graden av kulturminners og kulturmiljøers sårbarhet avhenger av type kulturminne/ kulturmiljø, landskapet de ligger
i og vindkra verkets plassering, størrelse og utforming. Noen typer kulturminner kan tåle å ligge i eller i nærheten av
et vindkra verk. Dette avhenger av type kulturminne, hvor integrert det er i en små- eller storskala miljø, størrelsen på
kulturminnet, den kulturhistoriske sammenhengen det inngår i og kulturminnets verdi. Riksantikvaren mener at det
ikke bør bygges vindkra verk i områder med kulturminner/ -miljøer som er av nasjonal eller vesentlig regional interesse.
Avbøtende og kompenserende tiltak på kulturminnefeltet kan være miljøovervåking, forskning og kunnskapsøkning,
skjøtsel og tilrettelegging av berørte kulturminner og dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljøer som påvirkes
av en utbygging. Riksantikvaren mener at det viktigste tiltaket er tidlig involvering av kulturminneforvaltningen for å
identi sere hvilke kulturminneverdier som utfordres og for å vurdere hvilke tilpasninger i prosjektet som kan redusere
negativ påvirkning. Avstand til vindkra verket og utformingen av dette, blant annet tilpasning til topogra en i området, er viktige faktorer i den forbindelse.
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KORTOMNASJONALRAMMEFORVINDKRAFTPÅLAND
Etter Stortingets behandling av den siste energimeldingen i 2016 har Olje- og energidepartementet (OED) bedt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lede et arbeid med å utarbeide et forslag til "nasjonal ramme for
vindkra på land".
1. april 2019 leverer NVE sitt forslag til den nasjonale rammen der de peker ut større områder hvor det kan ligge til
rette for utbygging av vindkra . Det skal tas utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet.
Dette "skal så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn". Formålet er å bidra til at de beste vindkra lokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med berørte etater, og har
et nasjonalt perspektiv.
Parallelt med NVEs oppdrag har Klima og miljødepartementet (KLD) bedt Miljødirektoratet og Riksantikvaren
bidra vesentlig for å utvikle prosjektet. Direktoratenes primære rolle skal være å ivareta miljø gjennom å de nere områder som av hensyn til miljø ikke bør inngå i den nasjonale rammen. KLDs rundskriv T-2/ 16 ¹ skal legges til grunn for
hva som anses som miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse.
I samarbeid med NVE har Miljødirektoratet og Riksantikvaren pekt ut ni miljøtema som er særlig relevante for arbeidet med nasjonal ramme: Naturtyper, fugl, pattedyr, aggermus, villrein, frilu sliv, sammenhengende naturområder,
landskap og kulturminner/ kulturmiljøer. Til de sju første temaene leveres temarapporter fra Miljødirektoratet alene,
landskapsrapporten utarbeides av Miljødirektoratet i samarbeid med Riksantikvaren, og temarapporten om kulturminner/ kulturmiljøer utarbeides av Riksantikvaren alene. Rapporten du sitter med nå, er sistnevnte.
Arbeidet med utpeking av egnede områder vil skje i fem steg (jfr. Figur 1). Det starter med eksklusjon av områder som
kan kategoriseres som "lite egnet" uten at det gjøres en konkret avveiing av det enkelte arealet (steg 1+2). Dette gjelder
områder der vindforholdene er dårligere enn det som er interessant for utbygging, områder som er vernet mot den
aktuelle typen inngrep gjennom formelle vedtak, områder nær bolig- og fritidsbebyggelse eller områder som er beslaglagt av forsvarsanlegg, radarsystemer etc.
De resterende arealene vil bli inndelt i arealer med noenlunde ensartede egenskaper (steg 3). Disse vil bli gjennomgått
i steg 4 ved at verdien av utbygging veies mot miljøulemper, andre kon ikttema og tekniske forutsetninger (særlig nettkapasitet). Miljø-vurderingene vil ta utgangspunkt i generelle kriterie¬sett for hvert tema, koblet til et så omfattende
faggrunnlag som praktisk mulig. Kriteriesettene diskuteres ikke konkret i dette fagnotatet, og vil bli publisert samlet
på et senere tidspunkt.
De utpekte områdene i steg 5 vil være utsnitt fra de analyserte arealene, der områdene med dårligst forhold mellom
produksjonspotensial, tekniske restriksjoner og miljøkon ikter er holdt unna. Det er ikke bestemt noe øvre eller nedre
omfang for det arealet som skal pekes ut.

Metode for utpeking av områder

¹

Rundskriv T-2/ 16. Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis
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Fra Frøysti, Farsund kommune, med Lista vindkraftanlegg i bakgrunnen. Foto: Kristine Johansen, Riksantikvaren

HVAERKULTURMINNEROGKULTURMILJØER?
Kulturminner og kulturmiljøer er spor etter tidligere tiders menneskers liv og virke. Sporene kan være både materielle
og immaterielle, synlige og ikke synlige. De gir oss kunnskap om samfunn og ressursutnyttelse som har vært, de gir oss
opplevelser som bidrar til vår menneskelige dimensjon og de representerer bruksressurser som kan nyttes også i dagens
samfunn. Samtidig er de en ikke-fornybar ressurs som må forvaltes med omhu til det beste for nåværende og kommende generasjoner.
I Norge har vi kulturminner fra en 12000 år lang periode. Kulturminner kan for eksempel være steinalderboplasser,
huler og hellere, bergkunst, gravhauger, fangstanlegg, jernframstillingsanlegg, kirker, gårdsanlegg og bygninger av ymse
slag og steder det knytter seg tro og tradisjon til, som o erplasser og naturformasjoner. Kulturmiljøer er områder hvor
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. De kan inkludere høyst ulike kulturminner som
kan ha funksjonell sammenheng, men som ikke nødvendigvis har det.
FORVALTNINGAVKULTURMINNEROGKULTURMILJØERI NORGE
Kulturminneloven de nerer hva som er kulturminner og kulturmiljøer, og har også bestemmelser om fredning og vern
av dem. Det er Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og de arkeologiske forvaltningsmuseene som har
myndighet når det gjelder forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.
De gjeldende nasjonale målene for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer (Prop. 1 S (2017-2018) er som følger:
• Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast.
• Eit prioritert utval automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå
innan 2020.
• Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020.
• Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.
KULTURMINNEROGKULTURMILJØER– AVGRENSINGAVTEMAETI RAPPORTFORNASJONALRAMMEFORLANDBASERT
VINDKRAFT
Temaet kulturminner og kulturmiljøer omhandler nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser. Hvilke
kulturminner dette gjelder, er nærmere de nert i rundskriv T-2/ 16, se også kapittelet om verdisetting under.
Landskap inkludert det kulturhistoriske innholdet, omhandles i temarapporten om Landskap som er et samarbeid
mellom Miljødirektoratet og Riksantikvaren.
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METODEFORKARTLEGGINGOGANALYSEAVKULTURMINNEROGKULTURMILJØER
Kulturminner og kulturmiljøer registreres og dokumenteres ved bruk av kulturminnefaglige metoder, avhengig av hva
slags type kulturminne som registreres. Befaring for visuell kartlegging er den vanligste metoden og brukes for alle
typer synlige kulturminner. For registrering av ikke-synlige kulturminner, i første rekke arkeologiske, benyttes metoder
som prøvestikking, sjakting, ateavdekking og ulike geofysiske metoder, som lidarskanning og georadar. De registrerte
kulturminnene analyseres mht. verdi (se under) og vektes opp mot ulike kriterier (se under). Kulturminnene settes inn
i en kulturhistorisk sammenheng der analyse av landskap i relasjon til kulturminnene, også sett i lys av det landskapet
som eksisterte den gangen kulturminnene var i bruk, er viktig å gjøre for å få innsikt i og kunnskap om kulturhistorien
i et område. Dette danner grunnlaget for sammenlikning med andre områders kulturhistoriske innhold.
Kulturminners sårbarhet for nye inngrep, direkte eller indirekte, avhenger ikke bare av tiltakets karakter, men også
kulturminnets utforming, bevaringsgrad og utsagnsstyrke. Et kulturminne kan tåle et bestemt tiltak i sine omgivelser,
men blir det ere nye tiltak i en viss omkrets, kan sumvirkningen av tiltakene medføre at kulturminnets tålegrense
overskrides.
KULTURMINNEROG KULTURMILJØER, OGVINDKRAFT

Kulturminner og kulturmiljøer i relasjon til vindkra anlegg, er i første rekke et tema som er vurdert i forbindelse med
konsekvensutredninger for spesi kke tiltak, og i en viss utstrekning i forbindelse med tematiske kon iktvurderinger.
Det foreligger ingen samlet gjennomgang eller evaluering av vindkra anleggs påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Når det gjelder litteratur som berører temaet, er også denne lite omfattende, se litteraturoversikt sist
i rapporten. Kunnskapsgrunnlaget er derfor mangelfullt og bør forbedres gjennom evalueringer i det videre arbeidet
med vindkra utbygging.
Som eksempel på en metode for overordnet vurdering av kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse med etablering
av vindkra anlegg, gjennomførte Riksantikvaren i 2005 et prosjekt for å velge ut noen få områder i hvert fylke på
kysten fra Finnmark til Vest-Agder hvor kon ikten mellom vindkra og kulturminner, kulturmiljøer og landskap ble
vurdert som særlig stor (Riksantikvaren, 2005). Det ble her lagt vekt på å få fram få, men forholdsvis store områder.
Den gangen ble følgende kriterier lagt til grunn for vår utvelgelse av områder; de samlete kulturhistoriske interessene
og særlig verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, mangfold og tidsdybde av verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
og landskapets kulturhistoriske innhold, helhet og sammenheng. I tillegg ble graden av moderne inngrep og det preget
disse inngrepene har, tillagt vekt.
Riksantikvaren har ikke evaluert utvalget av disse områdene i lys av nasjonal ramme for vindkra på land, men både
metoden og kriteriene har i stor grad vært de samme i forbindelse med innspillene til arbeidet med den nasjonale
rammen.
VERDISETTING- HVAERVERDIENE?
Vi deler kulturminneverdier inn i tre grupper: kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. De både overlapper og utfyller hverandre. Dersom fysisk bevaring ikke er mulig, vil kunnskapsverdiene i stor grad kunne la seg
dokumentere og danne grunnlag for videre forskning og formidling. Opplevelsesverdiene og bruksverdiene vil derimot
gå tapt.
Under omtales eksempler på verdiene. Disse er ikke
uttømmende, men viser noe av bredden i kulturminneverdiene.
I. KUNNSKAPSVERDI - HVILKE KUNNSKAPER KAN KULTURMINNET GI OSS?

Kulturminnene har en særlig betydning som kilde til kunnskap om
og forståelse av tidligere tider. Dette kan være knyttet til ulike forhold
som kulturminnenes opprinnelse, bruken og betydningen av dem,
menneskers liv, tro og samfunnsforhold generelt og interaksjonen
mellom menneske og natur. Bruk av ulike ressurser gjennom tidene er
også sentralt her, enten det er redskaper eller naturressurser som for
eksempel vilt, sk eller jern.
II. OPPLEVELSESVERDI - HVILKE OPPLEVELSER KAN KULTURMINNET GI
OSS?

Utgravning av en steinalderboplass på Bjorøy, Fjell kommune,
har gitt ny kunnskap om bosetning og ressursutnyttelse langs
Vestlandskysten for 8000 år siden.
Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Opplevelsesverdiene er knyttet til allmenhetens eller ulike gruppers
opplevelser og forståelse av kulturminnene eller kulturmiljøet, og kan
slik sett sies å ha en mer personlig forankring enn kunnskapsverdiene.
Hvilken kunnskap en person har om et kulturminne, vil også kunne
in uere på opplevelsen av det.
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På Lista er det mange og synlige kulturminner, fra steinalderen og fram til våre dager. Etablering av en vindpark rett ved dette området var omstridt.
Foto: Kristine Johansen, Riksantikvaren

III. BRUKSVERDI - HVA KAN VI BRUKE KULTURMINNET TIL?

Bruksverdiene er en verdikategori som har fått økt oppmerksomhet. Verdiskaping og samfunnsnytte kan knyttes både
til det økonomiske så vel som det kulturelle, sosiale og miljømessige. Kulturminnenes verdi kan ivaretas og økes
gjennom ny og/ eller endret bruk, men de kan også reduseres gjennom manglende eller feilaktig bruk.
VERDISETTING

Det er ulike egenskaper knyttet til kulturminner og kulturmiljøer som kan ha betydning for den endelige verdisettingen.
Blant disse er:
• Alder, tidsdybde og kontinuitet
• Autentisitet og opprinnelighet
• Mangfold og variasjon
• Sammenheng og helhet
• Dynamikk og endring
• Brudd og kontrast
• Lesbarhet og tydelighet
• Egnethet (funksjonalitet)
• Anvendbarhet (brukspotensial)
• Sårbarhet og tålegrenser
• Interaksjon natur-kultur

Vi verdisetter kulturminnet
Hvilke verdier kan vi knytte til kulturminnet ?
- Kunnskapsverdier
- Opplevelsesverdier
- Bruksverdier
Hvilke egenskaper kjennetegner kulturminnet ?
- Alder, tidsdybde og kontinuitet
- Autentisitet og opprinnelighet
- Mangfold og variasjon
- Sammenheng og helhet
- Dynamikk og endring
- Brudd og kontrast
- Lesbarhet og tydelighet
- Egnethet
- Anvendbarhet
- Sårbarhet og tålegrenser
- Interaksjon natur-kultur
Hva kjennetegner kulturminnet sammenlignet med andre
kulturminner ?
- Opprinnelig sjeldent, sjeldent ved tilfeldig eller planmessig
utvalg
- Representativt for noe som er vanlig nå eller noe som var vanlig
før
Skjema hentet fra Riksantikvaren (2013): Håndbok for lokal registrering
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HVORDAN MÅLES/VEKTESVERDIENE?

Kriteriene kulturminneforvaltningen bruker er en bred vi e. I dag henviser vi o est til Håndbok for lokal registrering
der de ulike kriteriene er nærmere omtalt.
For å kunne prioritere kulturminnenes verdi er det nødvendig ikke bare å kunne identi sere verdiene vi knytter til dem,
vi må også kunne vurdere betydningen av disse verdiene for å kunne vekte mellom dem. For å kunne vekte mellom
verdiene, brukes som o est noen konkrete kriterier.
Et viktig element her er å sikre at man har en omforent begrepsforståelse og at det er disse begrepene som brukes. Dette
vil lette kommunikasjonen mellom ulike parter, og vil også øke mulighetene for innsyn i og forståelse for vurderinger
og konklusjoner, både underveis i en prosess og etter at den er avsluttet. Samtidig øker mulighetene for etterprøving av
konklusjonene.
Kriterier som benyttes er:
• Kulturminnet/ -miljøet representerer faser med særlig betydning for historien.
• Kulturminnet/ -miljøet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien.
• Kulturminnet/ -miljøet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for historien.
• Kulturminnet/ -miljøet er knyttet til personer med særlig betydning for historien.
• Kulturminnet/ -miljøet er av særlig betydning for en eller ere etniske grupper (den samiske urbefolkningen,
nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
• Kulturminnet/ -miljøet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
• Kulturminnet/ -miljøet har særlig betydning som kilde til historien der det nnes få eller ingen skri lige kilder.
• Kulturminnet/ -miljøet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.
• Kulturminnet/ -miljøets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, jf. kulturminnelovens regler
om automatisk fredning.

Vi vekter verdiene

Liten
verdi

Middels
verdi

Stor
verdi

Svært stor
verdi

- Kulturminnet representerer faser med særlig betydning for historien/ utviklingen
- Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig
betydning for historien
- Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning
for historien
- Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for historien
- Kulturminnet er av særlig betydning for en eller ere etniske grupper (den
samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
- Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi
- Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det nnes få eller
ingen skri lig kilder
- Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping
- Kulturminnets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, se
kulturminneloven
Skjema hentet fra Riksantikvaren (2013): Håndbok for lokal registrering

HVA ERAV NASJONAL OG VESENTLIG REGIONAL INTERESSE?

Når det gjelder nasjonal ramme for vindkra , er det kulturminner og kulturmiljøer det er knyttet nasjonal og vesentlig regional interesse til som vil være viktig å legge til grunn for utpeking av områder som ikke egner seg til vindkra anlegg.
I rundskriv om innsigelser (T-2/ 16) klargjøres nærmere hva som er kulturminner og kulturmiljøer som er av nasjonal
og vesentlig regional interesse (kap. 3.8). Her inngår:
• Kulturminner/ kulturmiljøer som er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven.
• Særskilt vurderte kulturminner og kulturmiljøer
• Listeførte tekniske og industrielle anlegg
• Listeførte kirker
• Verdensarvområdene Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Helleristningene i Alta og Struves meridianbue.
• Kulturminner som ennå ikke er vurdert å ha nasjonal eller vesentlig regional verdi, men som kan ha det.
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I rundskrivet T-2/ 16 legges også faglig skjønn og kulturminnepolitiske mål og føringer til grunn for vurderingen av de
kulturminner som ennå ikke er vurdert med hensyn til interesse eller verdi. Her legges kulturminnefaglige kriterier til
grunn for utøvelse av faglig skjønn. Blant disse er:
• Kulturminner av særlig verdi knyttet til landets kultur- og arkitekturhistorie, viktige nasjonale hendelser eller
historiske faser
• Kulturminner som er unike kilder til historien
• Bygninger av særlig stor arkitektonisk verdi.
• Kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter.
I tillegg til disse kriteriene kan tema som tidsdybde og alder tillegges vekt, likeså kulturminnets monumentalitet og
bevaringsgrad.
KULTURMINNEROGKULTURMILJØERSSÅRBARHETFORVINDKRAFT
Vindkra kan påvirke kulturminner og kulturmiljøer både direkte og indirekte. Graden av sårbarhet er relatert til type
kulturminne og kulturmiljø, landskap det ligger i og tiltakets plassering, størrelse og utforming. Dette er relevant for
alle deler av et vindkra anlegg, fra selve vindmøllene til veier, oppstillingsplasser, transformatorer, kaier og kra ledninger.

Bergkunstfeltet i Vingen, Bremanger kommune, er Sør-Norges største bergkunstfelt. Landskapet som Vingen inngår i, er et viktig element i kunnskapen om og
opplevelsen av bergkunsten. Vingen er da også blitt omtalt som et naturens kolossalmuseum. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Noen typer kulturminner vil kunne tåle å ligge i eller i nærheten av et vindkra anlegg. Dette avhenger blant annet av
type kulturminne, hvor integrert det er i et småskala eller et storskala miljø, størrelsen på kulturminnet, eller hvilken
kulturhistorisk sammenheng det inngår i. Også hvilken verdi det er tilskrevet, vil kunne in uere på vurderingen. Her
vil imidlertid de kriterier som er lagt til grunn for vekting av verdiene være retningsgivende for hva som vil kunne
aksepteres.
Det er ingen enkle svar på hvordan kulturminner og kulturmiljøer påvirkes av ulike tiltak, enten det er vindkra eller
andre typer tiltak. Til dette ns det en mengde ulike faktorer som virker inn. Det enkleste å beskrive er det visuelle
som in uerer på opplevelsesverdien. Samtidig har det visuelle også en kunnskapsverdi som er koblet mot analyse og
forståelse av hvorfor kulturminnet er lokalisert der det er. Dette gir grunnlag blant annet for kunnskap om hvilke
ressurser som har vært aktuelle å utnytte i den tiden kulturminnet var i bruk.
Tiltak som medfører inngrep i grunnen vil ha direkte påvirkning på kulturminner ved direkte kon ikt. Men tiltak
kan også indirekte påvirke bevaringsfaktorer som eksempelvis vanninnhold i grunnen. Økning av vanninnhold eller
uttørking av jordmasser kan føre til endrete bevaringsforhold for kulturminnet. Det kan også være organiske kulturlag
i grunnen hvis videre bevaring avhenger av stabile forhold, bl.a. geokjemisk sammensetning.
Hvor mange kulturminner som ns i et område, er også en faktor som legges til grunn. Noen steder vil det at det er
mange fra en og samme tidsperiode være særlig verdifullt, andre steder vil det at det er mange kulturminner som representerer et stort spenn av fortida, men få fra hver periode, være det som gir kulturminnene eller området særlig stor
verdi. Mulighetene for dette varierer rundt om i landet, bl.a. fordi landhevingen etter siste istid har gitt ulike forutsetninger i ulike deler av landet. Mens du på kysten av Sogn og Fjordane nner boplasser fra tidlig steinalder nær dagens
strand, må man på Trøndelagskysten noen steder klatre opp 100 m for å nne like gamle boplasser. Andre steder kan
det at det bare ns ett kulturminne i et bestemt geogra sk område, gi det særlig stor verdi. Hvilken verdi et kulturminne har, er også relatert til kriterier som at de er sjeldne, har høy autentisitet eller at Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på slike kulturminner.
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Kulturminner er o est så tett relatert til omgivelsene, at forståelsen, opplevelsen og forskningspotensialet i dem
reduseres drastisk ved at det etableres et vindkra anlegg i området og dette tar over landskapet og dominerer det fullstendig. Sumvirkninger av tiltak vil også være en viktig faktor når kulturminners sårbarhet for vindkra skal vurderes.
Flere store tiltak/ anlegg i et større område, vil samlet være inngrep som o e vil være mer utfordrende for de verdier
kulturminnene og kulturmiljøene representer; kunnskap, opplevelse og bruk.
VURDERINGAVPÅVIRKNINGSFAKTORER
Hvilke påvirkningsfaktorer er aktuelle når det gjelder vindkra og kulturminner/ -miljøer?
Vindkra anlegg vil bestå av tiltak som selve vindturbinene, oppstillingsplasser for disse, tilførselsveier, ilandføringskaier, kabler, transformatorer, servicebygninger og overføringsledninger både i sjø og på land. Alle disse tiltakstypene
påvirker kulturminner og kulturmiljøer både direkte og indirekte. Direkte påvirkning er normalt fysisk inngrep i
kulturminnet/ -miljøet, mens indirekte påvirkning kan være av både visuell og fysisk art.
Direkte fysisk påvirkning er situasjoner der tiltaket kommer i fysisk berøring med kulturminnet. Dette kan være
plassering av vindturbin i et fangstanlegg eller tilførselsvei som går gjennom en steinalderlokalitet eller et verneverdig
gårdsmiljø.
Som eksempel på indirekte fysisk påvirkning er endring av mikroklima, endring av vanngjennomstrømming,
bekkeløp etc. som påvirker kulturminnets/ -miljøets bevaringsforhold. Kulturminner er ikke bare det som er synlig over
markover aten, det kan også være kulturlag under markover ata. Her kan det for eksempel være organisk innhold som
påvirkes av vannmetning og oksygentilførsel. Inngrep i bakken vil kunne endre bevaringsforholdene dramatisk selv om
inngrepet ikke er i selve kulturminnet.
Visuell påvirkning vil være avhengig av faktorer som bl.a. topogra , avstand, turbinenes størrelse. Her ligger også
krysningspunktet mot landskap da kulturminner o est ses i relasjon til det landskap de ligger i og hvilket kulturmiljø
de derfor utgjør.
VURDERING AV ETABLERTEVINDKRAFTANLEGGS PÅVIRKNING PÅ KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

Det er etablert ere vindkra anlegg i Norge som er plassert i områder med kulturminner og kulturmiljøer. En evaluering av hvilke konsekvenser etableringene har hatt på kulturminnene og kulturmiljøene er ikke gjennomført. En slik
evaluering vil kunne gi en bedre forståelse for hvilke verdier som forringes ved etablering av vindkra anlegg. Det vil
også kunne bidra til utvikling av et begrepsapparat som vil være nyttig i kommende arbeid med etablering av vindkra anlegg.
For å kunne vurdere i hvilken utstrekning vindkra anlegg vil påvirke, er det nødvendig å innhente erfaring fra etablerte
vindparker. Utgangspunktet for en slik analyse vil være de faglige vurderinger som ble gjort på bakgrunn av tilgjengelig
kunnskap på ulike stadier av prosessen i forkant av en etablering. Dette vil da kunne brukes som grunnlag for å
sammenlikne med situasjonen for kulturminner/ -miljøer etter etablering.
I en evaluering vil alle tiltak som kommer som konsekvenser av vindkra anlegget og som påvirker kulturminner og
kulturmiljøer, som nettilknytning, kaier, veier o.l., også trekkes inn.

Fangstanlegget i Rákko earru, Berlevåg kommune, og pilspiss i kvarts funnet i et skyteskjul her. I Rákko earru ble vindmøllene yttet 2 km bort fra fangstanlegget. Slik sett er kulturminnet lite berørt, men den visuelle påvirkningen er likevel stor i det åpne landskapet. Begge foto: Finnmark fylkeskommune

10

MULIGHETFORAVBØTENDEOGKOMPENSERENDETILTAK
Hva som kan være relevante avbøtende tiltak, vil måtte ta utgangspunkt i hvilke verdier som er knyttet til kultur*minnene og kulturmiljøene. Er det kunnskap, opplevelse eller bruk? Og er det direkte eller indirekte påvirkning?
Registrering og dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljøer skal gjennomføres i forbindelse med planlegging av
et tiltak som grunnlag for vurdering av om tiltaket kan aksepteres. Graden eller detaljeringen av dette, vil i noen grad
være relatert til type kulturminne. En utbygging av et vindkra anlegg der det er kon ikt mellom tiltaket og automatisk
fredete kulturminner, vil normalt kreve en mer detaljert dokumentasjon og eventuelt utgraving av kulturminner. Dette
er lovpålagte oppgaver som kulturminneforvaltningen skal gjennomføre.
Avbøtende og kompenserende tiltak på kulturminnefeltet kan være miljøovervåking, forskning og kunnskapsøkning,
skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner som er berørt av vindkra anlegget og dokumentasjon av kulturminner
og kulturmiljøer som berøres ved etablering av tiltaket. Det kanskje likevel viktigste avbøtende tiltaket vil være tidlig
involvering av kulturminneforvaltningen og vilje til å søke og se løsninger for å minske kon ikt og negativ påvirkning
på kulturminner og kulturmiljøer. Her vil o e avstand mellom tiltak og kulturminne være et sentralt punkt. En annet
viktig faktor er utforming av tiltaket, blant annet tilpassing til topogra , for både vindmøller, tilførselsveier og kra ledninger.
Å samle inngrep for å minske arealforbruk er o e sett på som en fordel. Vindkra anlegg er arealkrevende, og problematikk rundt sumvirkning av ere og større anlegg er et komplisert tema. I enkelte situasjoner vil samling av inngrep
være å foretrekke, mens det i andre vil være svært uheldig. En evaluering av eksisterende anlegg vil kunne gi kunnskap
som er relevant for en slik diskusjon.
TILGJENGELIGEDATA
Askeladden er den o sielle databasen over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Også en del vernete
kulturminner er registrert her. Databasen er tilgjengelig via internett for o entlig kulturminneforvaltning, forskningsinstitusjoner, statlige sektormyndigheter og kommunene.
Kulturminnesøk er publikumsversjonen av Askeladden. Bygningsregisteret SEFRAK som inneholder informasjon om
de aller este bygninger bygd før 1900/ 1945, er tilgjengelig gjennom Matrikkelen. Den er også tilgjengelig gjennom
Norge digitalt. Her kan også informasjonen fra Askeladden hentes ned. Alle datasettene er tilgjengelig som nedlastbare data og som WMS/ WFS (eks. https:/ / kartkatalog.geonorge.no/ metadata/ uuid/ c6896f24-71f9-4203-9b6ffaf3bfe1f5ed )
Datasettene som er tilgjengelig gjennom Geonorge og egner seg for analysen:
• Kulturminner – Enkeltminner
• Kulturminner – Lokaliteter
• Kulturminner – Sikringssoner
• Kulturminner – Kulturmiljøer
• Kulturminner – SEFRAK
• Kulturminner – Verneverdige tette trehusmiljøer
• Enkeltminner, lokaliteter, sikringssoner og kulturmiljø inngår i tjenesten
• SEFRAK er egen tjeneste
• Verneverdige tette trehusmiljø er egen tjeneste:
Det er bare en liten del av alle kulturminner som er kjent og registrert i dag. Kunnskapen om disse brukes for å vurdere
potensialet for kulturminner i et område. Dette gjøres i forbindelse med planlegging av tiltak. Per i dag ns det ingen
oversikt over hvor man kan forvente å nne kulturminner.
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