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Invitasjon til informasjons- og innspillsmøte om Nasjonal ramme for 
vindkraft 
Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å 

utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Oppdraget er basert på 

stortingsmeldingen om energipolitikk fra 2016. Formålene med den nasjonale rammen er ifølge 

energimeldingen og bestillingsbrevet å:  

- bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon  

- øke forutsigbarheten og effektivisere konsesjonsbehandlingen  

- dempe konflikter  

Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av 

vindkraft og kart med identifisering av områder som er mer egnet for vindkraft enn andre områder. 

Rammen skal ikke være juridisk bindende eller en form for overordnet konsesjonsbehandling, men et 

faglig råd om hvor det kan ligge til rette for lønnsom vindkraft. NVE samarbeider med Miljødirektoratet 

og andre etater om store deler av prosjektet. Dialog med interesseorganisasjoner er også en viktig del av 

prosessen. 

Det er ikke lagt opp til offentlige høringer som en del av NVEs arbeid. Etter at forslaget til nasjonal 

ramme er levert til OED, vil forslaget bli gjort tilgjengelig for en offentlig høring. OED vil stå for 

høringsprosessen.  

Invitasjon 

NVE ønsker en åpen prosess med mulighet for involvering underveis i arbeidet med å utvikle den 

nasjonale rammen. Vi inviterer derfor til et informasjons- og innspillsmøte for de regionale foreningene 

til natur- og friluftslivsorganisasjonene som deltar i en dialoggruppe som har jevnlige møter om 

prosjektet. Vi inviterer også enkelte organisasjoner som ikke har vært med i dialoggruppen. 

Informasjons- og innspillsmøtet arrangeres i samarbeid med Miljødirektoratet, og vil bli holdt hos NVE 

i Oslo tirsdag 19. juni fra klokka 11.00 til 15.00. Det serveres enkel lunsj klokka 11.00.  
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I møtet vil vi presentere kart med områder som er ekskludert fra den videre analysen. Vi vil også 

presentere kart over analyseområder og temarapporter. Kartene vil bli publisert på NVEs nettsider 

henholdsvis 31. mai og 5. juni. 

I etterkant av møtet vil det bli gitt mulighet til å komme med skriftlige innspill om viktige lokale og 

regionale forhold. NVE vil gi informasjon om hva slags innspill som kan være relevante. Vi er ute etter 

kunnskap om viktige interesser som bør vektlegges på et overordnet nivå, og ikke etter detaljert 

kunnskap om lokale forhold. 

Påmelding skjer på epost til sbja@nve.no. Vi setter pris på rask påmelding, og fristen er satt til fredag 

25. mai. 

Mer informasjon om nasjonal ramme finnes på https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-

land/. Her kan dere blant annet finne grunnlagskart, temarapporter og metodebeskrivelser.  

Velkommen!  

 

 

Med hilsen 

 

Erlend Bjerkestrand 

prosjektleder 

Sissel Jakobsen 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Mottakerliste: 

Den Norske Turistforening 

La Naturen Leve 

Miljøstiftelsen Bellona 

Naturvernforbundet 

Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Norges Miljøvernforbund 

Norsk Friluftsliv 

Norsk Ornitologisk Forening 

Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold 

WWF Norge AS 

Zero Emission Resource Organisation AS 
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