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• På oppdrag fra Olje-og energidepartementet (OED) har NVE laget et
forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.
• NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om
virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for
vindkraft. I arbeidet med nasjonal ramme har de ønsket en åpen og
etterprøvbar prosess.
• Det er ikke gjort ny forskning som en del av arbeidet med
kunnskapsgrunnlaget. I tråd med føringer fra departementet er
temarapportene basert på eksisterende kunnskap. Temarapportene
inkluderer imidlertid en vurdering av behovet for ny kunnskap og
anbefalinger til hva slags ny kunnskap som bør innhentes.
• Skal gjøre at sansynligheten for at det fremmes urealistiske
prosjekter, skal reduseres.
Skal redusere saksbehandlingstiden på konsesjonssøknader fordi
mye er kartlagt og det blir mer effektivt.

Hvilke områder snakker vi om?
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Miljødirektoratets innspill vedr villrein

Riksantikvarens innspill

Forts Riksantikvarens innspill
…tekst fortsatt fra forrige bilde………………….Spekesjøen. Begge arealene
inngår i foreslåtte KULA-områder. Riksantikvaren mener at disse områdene
har viktige landskapsverdier som er sårbare for visuell påvirkning av
vindkraftutbygging.
• Deler av disse områdene er allerede ekskludert, og sett i lys av de gode
produksjonsforholdene, mener NVE at ikke hele de foreslåtte KULAområdene bør ekskluderes fra det utpekte området. I disse arealene
mener vi i stedet at det må gjøres konkrete vurderinger av mulige
virkninger for kulturhistoriske landskapsinteresseri en eventuell
konsesjonsbehandling.

Oppsummering fra NVE på det anbefalte
området
HVORFOR ER OMRÅDET FORESLÅTT SOM ET AV DE MEST EGNEDE?
• Veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. På kort sikt er det lite kapasitet i transmisjonsnettet til å
tilknytte ny kraftproduksjon, men på lengre sikt kan kapasiteten bli bedre.
Mye ny vindkraft vil imidlertid kreve betydelige nettinvesteringer lokalt.
• I området er det samtidig viktige miljø-og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til fugl, villrein,
kulturhistoriske landskap og ikke-samisk reindrift.
• Til tross for lite nettkapasitet på kort sikt og viktige miljø-og samfunnsinteresser, framstår området som et

av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging. Vi har lagt mye vekt på de gode
produksjonsforholdene i denne vurderingen. Ifølge våre analyser har deler av dette området
noen av de aller beste produksjonsforholdene i Sør-Norge.

HVILKEN TYPE VINDKRAFTVERK ER OMRÅDET EGNET FOR?
• Sammenhengende arealer med gode produksjonsforhold, og lite bebyggelse.
Det betyr at det i teorien kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i området. Siden
nettkapasiteten i regionalnettet er begrenset, kreves det også kanskje en stor utbygging for å dekke
kostnadene til oppgraderinger i kraftnettet. Fordi området er relativt lite, er det imidlertid relativtliten
fleksibilitet med tanke på plasseringer innenfor området.
Snaufjellsområdene har de aller beste produksjonsforholdene.

Oppsummering fra NVE på det anbefalte
området
FØLGENDE UTFORDRING
• Miljødirektoratet og Riksantikvaren har ekskludert større områder,
men NVE mener vindforholdene er så meget gode at
eksklusjonsforslagene ikke blir tatt til følge –«fordelene av vindkraft er
større enn ulempene», men samtidig påpekes det at det fortsatt vil
kunne være flere «kunnskapshull» på flere områder, men at dette må
gjøres i en eventuell konsesjonsbehandling.
Her må kunnskapsbasert etterprøvbarhet igangsettes umiddelbart

Nasjonal ramme for vindkraft
Viktige datoer
• Høringsfrist OED 01.10 2019
• Regionale innspillsmøter
• Mest aktuelt for vårt område:
• Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00
• Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt
møte til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no
• Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter
bli prioriert og antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert
en enkel lunsj fra kl. 11.

Hva mener Tolga kommune?
Formannskapet i Tolga er avvisende til at det skal etableres vindkraft i
de foreslåtte områdene «Nordre Hedmark» som Tolga kommune
omfattes av.
Formannskapet støtter ikke nasjonal ramme for vindkraft.
Tolga kommune har bidratt til fornybar energi gjennom kraftutbygging
av Tolgafallene, og mener denne nedbyggingen av verdifulle
naturområder vil forringe kommunens næringsgrunnlag.

Forts «Hva mener Tolga kommune»
DET STORE KUNNSKAPSHULLET
• Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft unnlater å gå bredt inn hvilke typer
reiseliv dette landet har og etterlater seg dermed et stor kunnskapshull når
Kvalitetsturisme ikke blir hensyntatt. I stedet blir friluftsliv diskutert i en egen
temarapport hvor følgende fremkommer: «Områder som har vist seg å være
aktuelle for vindkraft er ofte områder som er egent for flere typer
friluftslivsaktiviteter som krever store, sammenhengende naturområder» Og da er
vi ved hele kjernen i kunnskapshullet hvor Kvalitetsturisme nettopp skal ha de
store arealer. Denne regionen (se kartskisse) med det unike kultur-og
Naturlandskap vil få en klar brist i sitt arbeid med Kvalitetsturismen.
• Det foreslåtte området vil være et massivt inngrep i en Regionen som har felles
historie, identitet og et unikt felles natur og kulturlandskap hvor samordnet og
velutviklet Kvalitetsturisme er hovedgrunnlaget for et bærekraftig reiseliv

Arbeidet i høringsperioden
• Samarbeide med de involverte kommunene
for å komme frem til felles synspunkt som er
viktige for oss i fellesskap
• Få kartlagt ytterligere kunnskapshull innen
ulike tema.
• Tolga kommune skal også synliggjøre sine
særtrekk som gjør våre områder uegnet. Tolga
Østfjell villreinområde er et godt eksempel på
det. Er det flere?
• Det vil være viktig å involvere regionrådene,
Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i
Innlandet.

Tolga kommune ønsker at meningene hos
innbyggere og hyttefolk om en mulig
vindkraftutbygging i de berørte
lokalsamfunnene skal «kartlegges», og vil
invitere til at vi får mest mulig samordnede
innspill på det.

Det vil være viktig å få god
informasjon om hva området betyr
for folks hverdag slik at Tolga
kommune kan få et godt bilde på
hva vi vil bruke disse områdene til
i framtida.
Dette må også sees opp mot
folkehelseperspektivet og Tolga
kommunes overordnede planer.

