
                                      

Uttale til høring om tildelingskriterier for havvind, Utsira Nord 

Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening arbeider aktivt for å ivareta friluftslivet sitt natur- og 

kulturgrunnlag, herunder redusere negative virkninger på viktige natur- og friluftslivsverdier fra 

produksjon og overføring av energi. Organisasjonene anerkjenner at havvind er en del av løsningen 

for det grønne skiftet og for å begrense konsekvensene av energiutbygging på land. Men 

havvindutbyggingen må foregå på naturens premisser, og vilkår knyttet til naturhensyn for 

energiutbygging på land må også gjelde til havs. Vi vil derfor komme med en kort uttalelse til 

tildelingskriteriene.  

NF og DNT er skuffet over å se at vedtak 737 fra behandling av energimeldingen i liten grad er 

etterlevd i utkastet til tildelingskriterier.  

«Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar 

energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere 

energiprosjekter i Norge. Utbygging og drift skal gjøres på en måte som sikrer svært lav eller 

positiv samlet naturpåvirkning over tid.» (Meld. St. 36 (2020-2021), Innst. 446 S (2021-2022)) 

Det er særlig kritikkverdig at det ikke er lagt vekt på naturhensyn som avgjørende kriterier for 

tildeling, og at varslet statsstøtte til innovasjon bare gjelder for kostnadsreduserende prosjekter. Slik 

støtte burde også tilfalle løsninger som fremmer bærekraftige og naturvennlige utbyggingsløsninger. 

Organisasjonene vil derfor på det sterkeste oppfordre til følgende:  

• Statlige utredninger. Det bør utvikles et system der staten står for de første prosjektspesifikke 

konsekvensutredningene/forstudiene av åpnede områder. Alternativt må det stilles spesifikke 

krav i tildelingskriteriene som muliggjør beskyttelse av sårbar natur. (I tråd med Stortingsvedtak 

739 Meld. St. 36 (2020-2021), Innst. 446 S (2021-2022)) 

 

• Kunnskapsinnhenting. Det er også viktig at det fortsatt blir satt av tilstrekkelig med ressurser til 

forsking og miljøkartlegging av marin natur. (I tråd med Stortingsvedtak 721 Meld. St. 36 (2020-

2021), Innst. 446 S (2021-2022)) 

 

• Naturfotavtrykk (ref 5B/ny 5C). Tildelingskriteriene inkludere krav og vurderinger som fremmer 

mest mulig bærekraftig drift og naturvennlig utbygging. Tabell sju bør derfor innbefatte krav til 

naturfotavtrykk i tillegg til klimafotavtrykk. Her vil vi vise til WWF, Sabima m.fl sine forslag til 

hensyn for ivaretaking av natur, biodiversitet og økosystemer. 

 

• Ilandføring og tilknytting av strømmen. I forbindelse med ilandføring av strømmen etterspør vi 

en helhetlig plan for samordning og utredning av inngrep og konsekvenser (som utbygging av 

trafoer og kabeltraséer) langs kysten, og særlig i 100-metersbeltet. 

 

• Naturmangfoldloven må gjøres gjeldende i den norske økonomiske sonen til havs og nml. må 

legges til grunn for krav om utredninger og konsesjoner. 
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