
Er kunnskapsgrunnlaget godt nok? 
SRNs vindkraftseminar, Blowin’ in the Wind, Svein Grotli Skogen, 28.2.2014 



Den norske rammen: generelt 

Naturmangfoldloven (nml) 

KU-forskriften 

Håndbok 140 (Statens vegvesens KU-veileder) 

Andre klassifiseringssystem (f.eks. landskap) 

Fagsystem og databaser (Naturbase, Artskart o.a.) 

Fagtradisjonen/ambisjonene hos utrederne 

Tilbakeføring av data fra KUene 
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Den norske rammen: vindkraftspesifikt 

Meldingene fra utbygger 

Utredningsprogrammene fra NVE 

Krav om tilleggsutredninger  

Sluttbehandlingen hos NVE 

Klagebehandlingen hos OED 

Høringsresponsen fra partene og miljøforvaltningen 



nml § 8  Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så 

langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 

effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert 

på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, 

herunder samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet. 
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[…] bygge på vitenskapelig kunnskap […] 
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[…] kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med 

naturen, herunder samisk bruk[…] 



Samlet belastning som kunnskapsutfordring 

1 + 2 + ? + 1= ? 



Samlet belastning som kunnskapsutfordring 

Rødlistene 

Regionale planer 

Prosjektoversikter 
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Tre poeng verdt å nevne 

Etterundersøkelser (m/forundersøkelser/baseline) 

FoU 

 Internasjonalt perspektiv 



KU-status – tabloidversjonen  

Biologisk mangfold 

Landskap 

Friluftsliv 

Uberørt natur 

Støy 

 

Svært variabelt; noen særlig viktige kunnskapshull 

I hovedsak bra (særlig med ny veileder) 

Variabelt; oftest for dårlig; til dels direkte svakt 

For dårlig; minimalt ambisjonsnivå i analysene 

Viktigere en vi har tenkt 


