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Høringssvar – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

Aksjonsgruppa «Bevar Snillfjordsfjella mot vindkraft» går imot hele den foreslåtte 
rammen for vindkraft på land!  
 
NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av framtidig vindkraft, verken 
nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene. Dette er en svakhet. 
 
Det er tatt lite hensyn til viktige friluftsinteresser, inkludert jakt, fiske og naturbasert 
reiseliv. Vi vil peke på Hemnkjølen, Rensfjellet, Geitfjellet, Ilfjellet og 
Ramsfjellet/Barnas Naturverden, også Omnfjellet, Ilfjellet, Grefstofjelle, Losvåttån og 
fjellområder i Snillfjord og Orkdal som svært viktige friluftsområder innen 
utredningsområdene. I et klima- og folkehelseperspektiv er det 
viktig å ha relativt uberørte naturområder innen kort reiseavstand for alle 
innbyggerne i vårt nærområde, men også for alle innbyggerne i hele fylket. 
 
 
For områdene som er avsatt som egnet til vindkraft i Trøndelag er det lagt for lite vekt 
på reindriftsinteresser og dermed sørsamisk kultur og næringsgrunnlag. Dette gjelder 
særlig Namdalsområdet, men også indre deler av sørlige Trøndelag.  
Vinterbeiter er en begrensende faktor for reindrifta i Trollheimen, og så godt som alt 
av distriktets vinterbeiter ligger innenfor det utpekte området Indre Sør-Trøndelag. 
 
Klimaregnskap ved utbygging som påvirker myr og våtmarker er for dårlig belyst i 
rammen. I våre myrrike områder må en vite at en eventuell utbygging gir en 
klimagevinst, og NVE oppfordres til å legge langt større vekt på dette ved utpeking av 
områder for framtidig vindkraft. 

For å nå målene i Parisavtalen om reduserte klimagassutspill oppfordrer vi om at det 

framove, til fordel for vindkraft på land, satses langt hardere på: 

 En planmessig utbygging av flytende havbasert vindkraft.  

 Oppgradering av eksisterende vannkraft og linjenett. 
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 Økt energieffektivisering. 

 Desentralisert solenergi hvor takflater på boliger, driftsbygninger, næringsbygg 

og offentlige bygg benyttes til energiproduksjon.  

 Økt satsing på bioenergi, og da spesielt biogass fra husdyrgjødsel, 

fiskeoppdrett og matavfall. 

 
 
Med dagens utbygde og konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del 
av vindkraftutbygging på̊ land, og vel så det. Kunnskap fra den pågående 
utbygginga av vindkraft og kraftnett i Trøndelag må̊ hentes inn og 
sammenstilles før det er aktuelt å bygge ut nye vindkraftanlegg på land. 
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