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Ny rapport om naturkonsekvenser av gitte vindkraftkonsesjoner
– og anbefalinger fra WWF

Kjære medlemmer i Stortingets Energi- og miljøkomité
Vi viser til den pågående behandlingen av Meld. St. 28 (2019–2020): Vindkraft på land —
Endringer i konsesjonsbehandlingen. Vi vil gjerne dele vedlagte ferske rapport, som etter vår
oppfatning bør være meget relevant for komiteens behandling av denne saken.
WWF Verdens naturfond har gitt Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) oppgaven å lage den
første samlede, forskningsbaserte gjennomgangen av naturkonsekvensene av norsk vindkraft.
Denne viser at det store flertallet av vindkraftkonsesjonene i Norge er delt ut i områder hvor de
kommer i konflikt med særlig viktige naturverdier.
Rapporten, som er en gjennomgang av samtlige 101 utdelte vindkraftkonsesjoner,
konkluderer at én av tre konsesjoner er gitt i natur som var urørt før utbyggingen kom - til
tross for at vi kun har 40% inngrepsfri natur igjen i Norge. Nesten tre av fire
konsesjoner har gått ut over truede arter. For øvrige funn viser vi til rapporten, som også er
presentert i denne nyhetsartikkelen hos NRK.
WWFs anbefalinger
Rapporten viser at det nå er stort behov for å sikre at det framtidige konsesjonssystemet for
vindkraft ivaretar naturverdiene gjennom minstekrav for avslag, og at naturkunnskap får en
betydelig større rolle og vekt i konsesjonsprosessen. Gjennom media er vi kjent med at det ser ut til
å bli flertall i komiteen for å overføre ansvaret for arealspørsmål rundt vindkraften til kommunene.
Uansett hvilken myndighet kommunene nærmere bestemt vil få, er det nødvendig å styrke
beskyttelsen av viktige naturverdier gjennom et overordnet regelverk. Her er tre hovedanbefalinger
fra WWF:
•

Det må opprettes en lovfestet ordning for tidlig avslag av konsesjonssøknader, basert på
forutsigbare og kunnskapsbaserte nasjonale kriterier. Konsesjonssøknader som vil
innebære konflikt med inngrepsfri natur, verneområder, truede naturtyper, naturtyper
av nasjonal verdi (A), og andre kartfestede naturverdier med permanent lokalisering
bør få tidlig avslag gjennom en slik ordning. Kriteriet om å unngå inngrepsfri natur bør
operasjonaliseres gjennom å ta i bruk en ny indeks for infrastrukturpåvirkning (se mer om
bruk av infrastrukturindeks i rapporten).

•

Kravene til konsekvensutredninger, og til vektlegging av funnene i slike utredninger,
vil være avgjørende for at det nye konsesjonssystemet evner å beskytte
ansvarsarter, truede og prioriterte arter. Slike krav må utvikles av miljømyndighetene og
bør utformes slik at de kan gjøres gjeldende også for andre naturinngrep enn vindkraft.
Utredningene må også vurdere konsekvenser for naturlig karbonlagring, og dermed gi
grunnlag for å vurdere prosjektenes samlede klimanytte, som må være positiv for at
konsesjon skal kunne tildeles. På bakgrunn av konsekvensutredningene må
Miljømyndighetene/Miljødirektoratet få mandat til å avslå konsesjoner på lik linje med
NVE. Alternativt må minstekravene til beskyttelse av leveområdene til ansvarsarter, truede
og prioriterte arter lovfestes.

•

Videre bør Stortinget be regjeringen komme tilbake med to utredninger av mer overordnet
karakter. For det første bør regjeringen presentere en helhetlig plan for hvordan norsk
fornybarproduksjon skal fase ut fossile utslipp. Alternative fornybare energikilder og
deres påvirkning på norsk natur må avveies i planen, og i tillegg til strategier for
elektrifisering, hydrogenproduksjon og eksport må den omfatte energieffektivisering og
energisparing i alle sektorer, for å frigjøre mer strøm som kan fase ut fossil energi. For det
andre bør regjeringen komme tilbake med forslag til en ny ordning der all større
utbygging i naturområder innebærer at utbygger må betale en avgift tilsvarende
kostnaden ved å restaurere like mye natur av samme type som utbyggingen berører.
En slik ordning bør omfatte alle utbygginger som er store nok til å utløse krav om
miljøkonsekvensanalyse.

Vi viser ellers til tidligere, skriftlige innspill om vindkraftmeldingen fra WWF Verdens naturfond, og
ønsker lykke til med et svært viktig arbeid.
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