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18-2018 Uttalelse til hensyn til villrein i nasjonal ramme for 

vindkraft 

 

Vi viser til forespørsel fra Miljødirektoratet om å bidra til uttalelse til hensyn til villrein i 

nasjonal ramme for vindkraft. Villreinnemnda har følgende uttalelse til høringen: 

 

Vedtak 
«Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert hensyn til villrein i nasjonal 
ramme for vindkraft. Avgrensningen av analyseområde 21 berører deler av nasjonalt 
villreinområde i Sunndal kommune, Avgrensningen av analyseområde 22 berører 
nasjonalt villreinområde og randområde i Rennebu kommune. Nemnda ber om at 
grensene for analyseområdene trekkes utenfor nasjonalt villreinområde og 
randområde. Nemnda har utover dette ingen merknader til avgrensningen av 
analyseområdene omkring Snøhetta og Knutshø villreinområder.» 

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 
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Saksopplysning 

Villreinnemnda har mottatt en forespørsel fra Miljødirektoratet om å bidra til uttalelse til 
hensyn til villrein i nasjonal ramme for vindkraft. De ber om innspill til direktoratets  
konfliktvurdering av hensynet til villrein innenfor de utpekte arealene der disse overlapper 
med nemndenes forvaltningsområder. «Relevante innspill kan være eksempelvis: 
- Hvordan vurderer nemndene at en eventuell vindkraftutbygging innenfor utpekte 

arealer vil påvirke områdets funksjoner for villrein?  
- Hvilke andre påvirkningsfaktorer er sentrale for villrein i det aktuelle området?  
- Har nemndene forslag til justering av grensene for analyseområdet som kan 

redusere konflikten for villrein?» 
 
For å finne "de mest egnede" områdene for vindkraftutbygging i Norge har Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) pekt ut 43 større områder i Norge som skal analyseres 
for å vurdere konfliktnivået med ulike interesser. NVE har opprettet en nettside med mye 
informasjon om nasjonal ramme for vindkraft: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-
vindkraft-pa-land/ 
 

Miljødirektoratet har utarbeidet et notat til NVE; «Nasjonal ramme for vindkraft 2017–

2018, Faggrunnlag villrein» av 11.04.2018. Her er det gjort en del vurderinger, og det 

foreslås blant annet at de nasjonale villreinområdene bør være uaktuelle for 

konsesjonsbehandling: 

 

«Den samlede belastningen som villreinbestandene møter gjennom et spekter av 

påvirkningsfaktorer vurderes som svært stor, og ytterligere forringelse av artens 

leveområder bør derfor unngås. Etablering av vindkraftanlegg med tilhørende 

infrastruktur innenfor villreinens leveområder vil kunne føre til at villrein blir 

fortrengt og forstyrret av anleggs- og utbyggingsaktivitet, og i verste tilfelle 

avskåret fra å bruke deler av leveområdet. 

 

Miljødirektoratet mener at vindkraftutbygging innenfor de ti vedtatte nasjonale 

villreinområdene er uforenlig med forutsetningene for disse områdene og derfor 

bør være uaktuelle for konsesjonsbehandling, og at det bør legges stor vekt på 

eventuell konflikt med villrein også i de øvrige villreinområdene.» 

 

Notatet finnes her: https://www.nve.no/Media/6812/faggrunnlag_villrein_publisert.pdf 
 
NVE skriver i notat av 31.05.2018 om eksklusjon av villreinområdene 

«Det er ennå ikke avklart om nasjonale villreinområder skal regnes som 
tilsvarende formelt vernet mot vindkraftutbygging. Det er derfor fortsatt 
uklart om disse områdene bør inn som en hard eller myk eksklusjon. Siden 
dette ikke er avklart, regnes de nasjonale villreinområdene foreløpig som en 
myk eksklusjon. Randsonene til de nasjonale villreinområdene er også tatt 
med som et mykt eksklusjonskriterium, mens de såkalte 
bygdeutviklingssonene ikke ekskluderes.» 

 

Notatet finnes her: https://www.nve.no/Media/6945/nasjonal-ramme-for-vindkraft-myke-

eksklusjoner.pdf 
 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/
https://www.nve.no/Media/6812/faggrunnlag_villrein_publisert.pdf
https://www.nve.no/Media/6945/nasjonal-ramme-for-vindkraft-myke-eksklusjoner.pdf
https://www.nve.no/Media/6945/nasjonal-ramme-for-vindkraft-myke-eksklusjoner.pdf
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Før avgrensningen av de 43 områdene ble sendt på høring er det gjennomført en 
eksklusjonsrunde hvor NVE har tatt ut områder som av ulike formelle eller praktiske 
årsaker ikke er aktuelle å ta med i de videre vurderingene. Av leveområdene for villrein er 
Nasjonale villreinområder med randområder tatt ut av analyseområdene.  

 

 
For å finne "de mest egnede" områdene for vindkraftutbygging i Norge har NVE pekt ut 

områder i Norge som skal analyseres for å vurdere konfliktnivået med ulike interesser. 

Kartet gir oversikt over analyseområder i Sør-Norge, og Snøhetta og Knutshø 

villreinområder. 
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Analyseområder og biologisk leveområde i Snøhetta og Knutshø villreinområder. 
 

 

Vurdering 

Kartgrunnlaget viser at avgrensningen på analyseområdene 21 og 22 berører deler av de 
nasjonale villreinområdene og randområder. Dette er ikke i samsvar med informasjonen i 
saken som tilsier at de nasjonale villreinområdene og randområdene skal utelates fra 
analyseområdene. Det antas at dette skyldes unøyaktig avgrensning av analyseområdene. 
 

 
Nasjonale villreinområder med randområder skal være utelatt i analyseprosessen. Kartet 
viser nasjonale villreinområder (grønt), rand-/bufferområder (oransje) og grense for 
analyseområdene (blå strek). 
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Analyseområde 21 berører deler av nasjonalt villreinområde i Sunndal kommune. 
 

 
Analyseområde 22 berører deler av nasjonalt villreinområde og randområde i Rennebu 
kommune. 
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert hensyn til villrein i nasjonal ramme for 
vindkraft. Avgrensningen av analyseområde 21 berører deler av nasjonalt villreinområde i 
Sunndal kommune, Avgrensningen av analyseområde 22 berører nasjonalt villreinområde og 
randområde i Rennebu kommune. Nemnda ber om at grensene for analyseområdene 
trekkes utenfor nasjonalt villreinområde og randområde. Nemnda har utover dette ingen 
merknader til avgrensningen av analyseområdene omkring Snøhetta og Knutshø 
villreinområder. 
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Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert hensyn til villrein i nasjonal ramme for 
vindkraft. Avgrensningen av analyseområde 21 berører deler av nasjonalt villreinområde i 
Sunndal kommune, Avgrensningen av analyseområde 22 berører nasjonalt villreinområde og 
randområde i Rennebu kommune. Nemnda ber om at grensene for analyseområdene 
trekkes utenfor nasjonalt villreinområde og randområde. Nemnda har utover dette ingen 
merknader til avgrensningen av analyseområdene omkring Snøhetta og Knutshø 
villreinområder. 

 
 
Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Rangbru | Seniorrådgiver/Sekretær Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 

Fylkesmannen i Trøndelag | Klima- og miljøavdelingen 

Tlf: +4773199203 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

 
Kopi til: 
Villreinutvalget i Snøhetta villreinområde 
v/ Sunndal Fjellstyre 

Boks 57 6601 SUNNDALSØRA 

Villreinutvalget i Knutshø villreinområde v/ 
Kvikne Utmarksråd 

Vollan gård 2512 KVIKNE 

 
 


