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Fagdag villrein, Dombås 6.6.2019

Marte Lundsbakken, NVE



Kort om NVE



Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom 

vindkraft i Norge”
“

Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030
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Kart med forslag til de mest 

egnede områdene for 

vindkraft

Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

om virkninger av vindkraft
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NVEs forslag til nasjonal ramme

Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

om virkninger av vindkraftverk

Kart over de mest egnede 

områdene for ny vindkraft



Hva er NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft?

Et faglig råd fra NVE 

i dialog med andre etater





Et oppdatert kunnskapsgrunnlag

21 temarapporter

Landskap
Friluftsliv
Sammenhengende naturområder
Naturtyper
Fugl
Flaggermus
Villrein
Andre pattedyr
Kulturminner
Reindrift
Iskast
Drikkevann 
Nabovirkninger
Andre tema
Elektroniske kommunikasjonssignaler
Forsvarets interesser
Værradarer
Sivil luftfart
Reiseliv
Næringsutvikling
Klimaavtrykk og livssyklusanalyser



Temarapport om villrein



Kunnskapsgrunnlag for 

konsesjonsbehandling og 

debatt 

Oppdaterte temarapporter

Les rapportene!

Kom med godt begrunnede innspill

Høringsfrist 1. oktober

Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

om virkninger av vindkraft



Kart med forslag til de mest 

egnede områdene for 

vindkraft

Foto: NTE

Større områder, ikke prosjektspesifikke

Ta utgangspunkt i vindressurs og 

nettkapasitet

Avstemme mot andre viktige miljø- og 

samfunnshensyn. 

Muliggjøre et vesentlig bidrag ny vindkraft på 

lang sikt.



Utgangspunktet

Kartverket



Metode for utpeking



Harde og myke eksklusjoner



Innspill om eksklusjoner



Grunnlagskart for analyser

Kart:



Trinn 2: Tematiske analyser av 43 analyseområder



Nettmessig egnethet Områdenummer

3, 4, 11, 12, 14, 15, 16

9, 10

5, 6, 13 17, 18

19, 20, 21, 23

2, 22

1, 8

24, 25, 26

7, 27, 28, 29, 30

31, 34, 35

32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Minst egnet 42, 43

Mest egnet

Nettkapasitet



Produksjonsforhold



Forsvarets interesser

Reiseliv

Reindrift

Nabovirkninger, værradarer, sivil luftfart, kommunikasjonssignaler, landbruk

Andre analyser



Riksantikvaren og Miljødirektoratets oppdrag

«[…] definere hvilke områder 

som det av hensyn til miljø, ikke

er akseptabelt at inngår i 

rammen.» 



Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet: 

«[…] definere hvilke områder som det av 

hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i 

rammen.» 

Føringer: -konflikter av nasjonal eller vesentlig 

regional betydning, som ikke kan unngås 

gjennom normal tilpasning av prosjektene

Miljødirektoratet og Riksantikvarens analyser



Kart etter analysene

Kart:



Utpekte områder

Kart:



Eksklusjonsforslag begrunnet 

med villrein som ikke er tatt til 

følge



Konfliktfrie områder?

Store områder

Ikke prosjektspesifikke

«Leteareal»

Egnethet avgjøres i eventuell 

konsesjonsbehandling



13 områder, 29 000 km2

Tegnforklaring

Mest egnet område

Kart:



«Vesentlig 

vanskeligere å få 

konsesjon utenfor»

Høring nå!

Områdenes status



Rapporten

Generelt om vindkraft

Kunnskapsgrunnlag

Metode for utpeking

Beskrivelse av de mest egnede områdene

NVEs anbefalinger



Olje- og energidepartementet har sendt NVEs forslag på høring med 

høringsfrist: 1. oktober 2019

Olje- og energidepartementet arrangerer regionale innspillsmøter

Pause i konsesjonsbehandlingen

Veien videre



www.nve.no/nasjonalramme

http://www.nve.no/nasjonalramme


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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