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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - NVES FORSLAG TIL EN 
NASJONAL RAMMER FOR VINDKRAFT PÅ LAND 
 
 
Grong kommunestyre har i møte den 12.09.2019 behandlet sak 37/19 og fattet slikt vedtak: 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Grong kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NVEs nasjonale ramme for vindkraft datert 
01.04.2019: 
 

1. Grong kommune støtter Trøndelag fylkeskommunes innspill i høringa. Grong kommune mener 
at en utbygging av vindkraftanlegg i kommunen, og indre Namdal for øvrig, ikke vil være i tråd 
med kommunens, og regionens, vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente 
miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes å være så store at kommunen ønsker å 
signalisere at vi er negative til fremtidig vindkraftutbygging i Grong og Indre Namdal. Grong 
kommunestyre ber derfor om at de deler som omfatter Grong kommune i NVEs rapport tas ut 
av planen. Området Geitfjellet som er innlemmet i område 26 er et av de regionalt viktigste 
friluftsområdene i Namdalen, og er angitt som «svært viktig» i kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i kommunen. Grong kommune er spesielt negative til en utbygging i dette 
området.  
 

2. Grong kommune er positive til satsingen på fornybar energi, og også at det lages en overordnet 
plan for vindkraft på land. Dette vil være med på å sikre en helhetlig og forutsigbar tilnærming 
knyttet til fremtidig utbygging av vindkraftanlegg. Grong kommune mener imidlertid at dagens 
rapport er mangelfull, og at man må gjennomføre en større og mer detaljert 
konsekvensutredning før avgreningen av områdene fastsettes endelig. Rapporten har ikke tatt 
hensyn til viktige friluftsområder regionalt, og heller ikke kommunens kartlegging og 
prioritering av viktige friluftsområder. «Føre var-prinsippet» fra naturmangfoldloven må 
vektlegges i større grad ved eventuelle vedtak om slike store irreversible naturinngrep. En 
samlet plan som fremlagt vil helt klart medføre et større press på utbygging av de områdene som 
blir innlemmet i planen.  

 
3. En overordnet plan må heller ikke frata berørte kommuner og sektormyndigheter muligheten til 

å avslå/komme med negative merknader i fremtidig konsesjonsbehandling av utbyggingssaker. 
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4. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at «forurenser betaler», men her er det 

strømkundene, kommunene og naturen som betaler for utbygging av utenlandsk vindkraft uten å 
få noe igjen. Vindkraftprosjektene er i tillegg fritatt fra naturskatt, i motsetning til vannkrafta 
som betaler 40 % i gjennomsnitt. Naturturisme er en av de viktigste næringene for vår region, 
og store naturområder er en av de viktigste ressursene vi har. Store og små naturområder er en 
av de største motivasjonsfaktorene for bosetting i distriktene. Friluftsliv både tilrettelagt og ikke 
er en av de viktigeste folkehelsetiltakene som finnes, og det er i tillegg både lavterskel og 
tilnærmet kostnadsfritt. Vi har et ansvar for å bevare naturområdene ikke bare for vår egen del, 
men for kommende generasjoner og i et internasjonalt perspektiv.  

 
5. På generelt grunnlag mener Grong kommune at man i større grad må satse på andre mer 

langsiktige tiltak og fornybare energikilder. Vindkraft på land vil medføre store irreversible 
inngrep, samt utslipp av store mengder bundet karbon. Det bør i stedet satses på 
energigjenvinning, lavutslippsteknologi, varmepumpeteknologi, havvind, solcelleteknologi og 
ikke minst oppgradering av eksisterende vannkraftverk.  

 
 
Dette til Deres orientering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Romundstad 
rådgiver jord/byggesak/plan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: Samlet saksframstilling, K-sak 37/19 
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Utvalg Møtedato Saksnr. 
Grong formannskap 29.08.2019 91/19 
Grong kommunestyre 12.09.2019 37/19 

 
 
HØRING - NVES FORSLAG TIL NASJONALE RAMMER FOR VINDKRAFT 
PÅ LAND 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, datert 01.04.2019 
2. Høringsbrev fra Olje- og energidepartementet, datert 01.04.2019 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Øvrige dokumenter i saken. 
 
Hjemmel for behandling: 
Saken forelegges kommunestyret for uttalelse.  
 
Saksopplysninger: 
Olje- og energidepartementet (OED) ga i brev av 09.01.2017 NVE i oppdrag å utarbeide forslag til 
nasjonal ramme for vindkraft på land. Grong kommune fikk i brev datert OED 01.04.2019 oversendt 
NVEs rapport, datert 01.04.2019. I rapporten peker NVE ut de områdene de mener er det mest egnede 
for vindkraft på land i Norge. NVE skriver at områdene er pekt ut ved å analysere vindressurser, 
nettkapasitet og skal være avstemt mot andre miljø- og samfunnsinteresser.  
 
Arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft følger opp deler av energimeldingen (Meld. St. 25 2015 – 
2016) som Stortinget sluttet seg til våren 2016. Det heter her at regjeringen vil legge til rette for en 
langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, og at OED vil utarbeide en nasjonal ramme for 
konsesjonsbehandling av vindkraft på land.  
 
OED ønsker nå innspill til rapporten, og om det i det hele tatt bør fastsettes en nasjonal ramme for 
vindkraft i Norge. Før det tas endelig beslutning om politikken for vindkraft på land skal OED 
gjennomgå NVEs rapport samt innkomne høringsuttalelser. Høringsfrist på rapporten er satt til 
01.10.2019. 
 
Rådmannen legger nå saken frem for politisk behandling med forslag til høringsuttalelse i saken.  
 
Om NVEs rapport 
I OEDs oppdragsbrev til NVE er bakgrunnen for oppdaget blant annet å legge til rette for en langsiktig 
utvikling av lønnsom vindkraft i Norge i tiden som kommer. Erfaringsvis er det også behov for å i 
sterkere grad styre hvor det søkes om konsesjon, slik at man får en mer helhetlig tilnærming til 
situasjonen. En nasjonal ramme skal definere større områder der det kan ligge til rette for utbygging, 
og områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet, 
og det ikke være nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette skal avstemmes mot andre viktige miljø- 
og samfunnsinteresser. Konsesjonsbehandling skal fortsatt være avgjørende for enkeltprosjekter, men 
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det skal i utgangspunktet være vanskelig å få konsesjon i et område som ikke inngår i nasjonal ramme 
for vindkraft. Hensikten er å bidra til større forutsigbarhet med tanke på hvor vindkraft kan realiseres, 
samt mer effektiv konsesjonsbehandling.  
 
I rapporten er 13 områder utpekt som mest egnet for ny vindkraftutbygging på land i Norge. Også 
innenfor områdene som er utpekt vil det være områder som ikke egner seg for vindkraftutbygging på 
grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindkraftressurser.  
 
NVEs forslag er rettet inn mot framtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til 
nesten 23 TWh i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging. NVE har avslått 
ca. 60 % av alle innsendte forslag til vindkraftanlegg.  
 
Av de 13 områdene som er foreslått, ligger 3 områder helt eller delvis innenfor Trøndelag fylke. Ett av 
disse områdene er benevnt som Namdalen.  

 
Kartet viser de 13 områdene som er utpekt som egnet for vindkraftutbygging på land i Norge.  
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Området «Namdal» omfatter i rapporten kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan. Høylandet, 
Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer, Snåsa og Grong. Totalt utgjør området 6090 km2. 
Det ligger i dag et vindkraftanlegg innenfor området. Dette er Hundhammerfjellet med 9 vindturbiner.  
 
 

 
Kartet viser avgrensningen for «område 45 Namdal». Som man ser er store deler av vestre Grong med Geitfjellet 
innlemmet.  
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NVE har i rapporten redegjort for hvorfor området er egnet og hvilke type vindkraft området er egnet 
for. Se nedenstående utklipp: 
 

 
Utklipp fra NVEs rapport. 
 
En del av området er ekskludert for vindkraftproduksjon. Dette skyldes lave vindhastigheter, samt 
hensynet til verneinteresser (harde eksklusjoner). Myke eksklusjoner er hensynet til bebyggelse, TV-
sendere, drikkevann m.m. Summen av ikke-ekskludert areal er 3639 km2. Nedenstående kartutsnitt 
viser de ekskluderte og ikke-ekskluderte områdene. 
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Kartutsnittet viser med to blåfarger de områdene som ikke er funnet egnet for vindkraftutbygging.  
 
Selv om området fremkommer som egnet, er det i rapporten påpekt at det fortsatt er mange viktig 
miljø- og samfunnsinteresser innenfor området. Her er det spesielt nevnt hensynet til: 

- Reindriftsnæring 
- Naturmiljø 
- Friluftsliv og sammenhengende naturområder 
- Reiseliv 
- Lokal og regional næringsutikling 
- Teknisk infrastruktur 

 
Det er utarbeidet analyseskjema for hvert enkelt område. Grong kommune ligger hovedsakelig 
innenfor analyseskjema 26, mens en liten del ligger innenfor analyseskjema 27. 
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Vurdering: 
Rådmannen gir det nedenstående en generell vurdering av saken. For spesifikke tema er det skilt 
mellom analyseområde 26 og 27. 
 
Rådmannen ser at utbygging av fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft totalt sett er 
nødvendig for å erstatte energi fra fossile energikilder. Med internasjonalt sammenkoblede 
energisystemer vil økt tilgang på fornybar kraft til riktig pris kunne fortrenge klimaskadelig 
energibruk. Det haster å iverksette tiltak som i sum blir vesentlig i arbeidet med å løse klimakrisen. 
Samtidig er det viktig å sørge for en utvikling som ivaretar vesentlige miljø- og samfunnshensyn.  
 
Vindkraft har de senere årene hatt en teknologisk utvikling som i vesentlig grad har forbedret den 
økonomiske lønnsomheten ved utbygging av vindkraft på land. Dette har gjort det langt mer aktuelt 
med utbygging i dag enn bare for noen år siden. Dersom en nasjonal ramme for vindkraft på land blir 
vedtatt vil områdene som her blir utpekt komme under et langt større press fra utbygger av vindkraft.  
 
Rådmannen vil påpeke at utbygging av vindkraft på land vil medføre store irreversible naturinngrep. 
Bygging i kupert terreng fører til store inngrep i form av sprengning, skjæringer og fyllinger. Dette vil 
også kunne føre til utslipp av store mengder karbon. Sett opp mot det foreslåtte forbudet mot drenering 
av myr, virker dette som et paradoks. Rådmannen mener det vil være langt mer fornuftig og lønnsomt 
å satse på energigjenvinning, lavutslippsteknologi, oppgradering av eksisterende vannkraft, 
varmeteknologi osv. Dette vil være det beste på sikt både økonomisk og økologisk. 
Vindkraftprosjekter har fått en stor grad av lønnsomhet i og med at naturverdiene ikke har blitt 
vektlagt i vesentlig grad, samt at de har blitt subsidiert mer enn utbygging av andre fornybare 
energikilder. ENOVA viser til at man kan spare 10 mrd. kWh gjennom energisparing og 
energigjenvinning i det offentlige og private. En studie fra NTNU viser også at oppgradering av 
eksisterende vannkraft kan gi 22 – 30 mrd. kWh mer enn man får ut av dagens anlegg. Om denne 
studien stemmer vil dette gi 50 % mer kraft enn all konsesjonsgitt vindkraft.  
 
Næringsliv og økonomi 
Som nevnt under kapittel «Reiseliv», er ringvirkninger fra reiselivsnæringen viktig for en rekke andre 
næringer, både varehandel og tjenesteyting, bygg/anlegg samt som tilleggsnæring for landbruket. 
Samlet er disse næringene veldig viktig for næringsgrunnlaget i Grong kommune. En 
vindkraftutbygging vil kunne få store negative følger for reiselivet, da områder med villmarkspreget og 
urørt natur vil bli vesentlig innskrenket, og dermed gjøre Namdalen og Grong mindre attraktiv for 
denne type turisme. For øvrig vil utbygging av vindkraftverk gi en del positive ringvirkninger til lokalt 
næringsliv i anleggsfasen.  
 
Når det gjelder eventuelle fremtidige eiendomsskatteinntekter til kommunene er det knyttet stor 
usikkerhet. Vindkraft er, i motsetning til vannkraft, ikke underlagt naturressursskatt/grunnrenteskatt.  
Tar en ett eksempel fra en annen kommune får Roan ved 7 promille i eiendomsskatt årlig 17 mill. 
kroner. Da er det bygd ut 71 vindmøller. Dette eksemplet viser at det på kort sikt kan tilfalle 
kommunen millionbeløp i inntekt, men dette må sees opp mot andre inntektstap for lokalsamfunnet 
som er kommentert  i saksframstillingen.  
OED jobbet i 2015 også med et høringsnotat hvor det var snakk om å fjerne eiendomsskatten for 
vindkraftanlegg. Om dette skulle bli en realitet vil Grong kommune ikke ha noen langsiktig økonomisk 
gevinst som en følge av vindkraftutbygging.  
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Regionale føringer 
Det finnes i tidligere Nord-Trøndelag ingen overordna plan for vindkraftutbygging. Det foreligger 
derfor ingen regionale føringer som kan legges til grunn for en planmessig utbygging av vindkraft i 
denne delen av Trøndelag fylke.  
 
Fylkestinget har imidlertid behandlet NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Det ble i 
Fylkestingets møte den 12.-13. juni 2019 fattet følgende vedtak i sak 58/19: 
 

1. Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på 
land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for 
landbasert vindkraft i Trøndelag. 

 
2. NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av framtidig vindkraft, verken 

nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene. Slik er det en svakhet at 
den nasjonale rammen mangler en klar kobling mot framtidige 
produksjonsmål for vindkraft. Dette sett i forhold til antatt framtidig 
energibehov og potensiale for annen energiproduksjon og energisparing/- 
effektivisering. Som regional friluftmyndighet vil fylkeskommunen peke på 
at det ligger viktige regionale friluftsområder innen utredningsområdene, 
blant annet Hemnkjølen, Rensfjellet, Geitfjellet, Ilfjellet og 
Ramsfjellet/Barnas Naturverden. I et klima- og folkehelseperspektiv er det 
viktig å ha relativt uberørte naturområder innen kort reiseavstand for alle 
innbyggerne i fylket.  

 
3. De tre områdene NVE foreslår i Trøndelag er de mest myrrike delene av 

fylket med mest myr i Norge. Fylkestinget i Trøndelag mener at NVEs 
forslag ikke har vurdert de klimamessige konsekvenser av inngrep i myr og 
våtmarker, som vil frigjøre mye karbon i jordsmonnet ut i atmosfæren. 

 
4. FNs Naturpanel har nylig pekt på at verden mister arter i en større 

hastighet enn noen gang. Fylkestinget i Trøndelag vil også påpeke at NVEs 
forslag med fordel kunne gått dypere inn risiko for reduksjon av biologisk 
mangfold, og at truslene for artsmangfoldet ikke er vektlagt tilstrekkelig. 

 
5. For Trøndelag sin del er det lagt for lite vekt på reindriftsinteresser og 

dermed sørsamisk kultur og næringsgrunnlag. Dette gjelder særlig 
Namdalsområdet, men også indre deler av sørfylket. Det er videre tatt lite 
hensyn til regionale friluftsinteresser, inkludert jakt, fiske og naturbasert 
reiseliv. 

 
6. Med dagens utbygde og konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del 

av vindkraftutbygging på̊ land så langt. Kunnskap fra den pågående 
utbygginga av vindkraft og kraftnett i Trøndelag må̊ hentes inn og 
sammenstilles før det eventuelt er aktuelt å bygge ut nye vindkraftanlegg 
på̊ land. Imidlertid kan det åpnes for en utredning om konsekvensene ved 
en planmessig utbygging av havbasert vindkraft, da dette nok også̊ er 
konfliktfylt og kan ta tid. 

 
7. For nærmere utdyping vises til fylkesrådmannens saksframlegg. 

 
Kort oppsummert sier Fylkestinget at de vil fraråde den foreslåtte planen, og de er innstilt på å kunne 
påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.  
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Nettkapasitet: 
Den teknisk-økonomiske analysen for område 26 og 27 beskriver at område 26 nettmessig er bedre 
enn område 27. Nettkapasiteten er imidlertid for liten til ny produksjon i disse områdene. Kommunen 
har i dag flere overføringslinjer som har blitt oppgradert. En ytterligere utbygging av vindkraft i 
området Namdalen vil sannsynligvis berøre Grong kommune i negativ grad ved at det vil bli bygget 
nye linjenett.  
 
 
Spesifikk vurdering område 26  
Området omfatter to viktige områder for ulike samfunnsinteresser i Grong, Geitfjellområdet og 
Storhusfjellet/Tømmeråsfjellet/Mediåmarka.   
 
Reiseliv. 
Generelt 
Grong har en stor reiselivsnæring basert på laksefiske i elvene Namsen og Sanddøla og 
friluftsopplevelser i fjellet på sommeren og skiopplevelser med utgangspunkt i skitilbudet i 
Bjørgan/Heia/Geitfjellområdet på vinterstid. Dette gir mange arbeidsplasser innenfor både 
reiselivsnæringen, handel og tjenesteyting, bygg og anlegg samt som tilleggsnæring for landbruket. 
Nesten halvparten av de som er sysselsatt innenfor privat sektor er innen disse næringene. Reiselivet er 
derfor veldig viktig for Grong kommune, og det satses på videre utvikling av denne næringen.  
 
Grong satser, sammen med de andre kommunene i Indre Namdal, på vandring som ny aktivitet for å 
øke interessen for området som reisemål.  Her merkes det og tilrettelegges vandringsløyper både i 
Heia/Bjørgan/Geitfjellet og Storhusfjellet/Tømmeråsfjellet/Mediåmarka.  
 
Satsing på videreutvikling av reiselivet i Grong retter seg mot grupper som tiltrekkes av friluftsliv i 
urørt natur med enkel merking av stier, og vindmøller med tilhørende veianlegg og strømlinjer vil være 
ødeleggende for denne satsingen.  Store deler av de foreslåtte område i Grong vil også kunne bli synlig 
fra bebyggelsen, noe som vil være negativt for turistenes opplevelse av Grong som en 
vandredestinasjon med urørt natur.  
 
Så lenge det kun var noen få steder som hadde vindmølleanlegg, kunne de virke eksotiske og det var 
færre negative tilbakemeldinger fra turister.  Etter hvert som det kommer vindmølleanlegg veldig 
mange steder, oppfattes de derimot som en forurensning av landskapet og turister som ønsker urørt 
natur vil foretrekke steder uten slike utbygginger.  Dette vil kunne være tilfelle selv om ikke 
vindmøllene står akkurat i vandreområdet.  Det foregår en endring av folks innstilling til vindmøller på 
land som en må ta i betraktning. Det må også sees på at vindmøllene i dag er langt høyere og mer 
ruvende enn de som er undersøkt i NVE sin delrapport nr. 14 om reiseliv, samt at studiene er gjort i 
kystområder med fisketurisme der vindmøllene har vært lite synlige for turistene.  
 
Bjørgan/Heia/Geitfjellet 
Bjørgan/Heia/Geitfjellet har veldig mange frilufts- og reiselivskvaliteter.  Bjørgan skisenter AS er det 
største alpinanlegget nord i Trøndelag, samt at det er anlegg for både langrenn og skiskyting. Videre er 
det flere mil med preparerte skiløyper i Geitfjellet.  Det er merket en rekke stier i området for noen år 
siden. Dette danner til sammen et bredt aktivitetstilbud som er basis for både dagsturister til området, 
kommunens innbyggere samt til hytteboere, også på sommer.  Det er utlagt hytteområde på Bjørgan 
med et samlet potensiale på inntil 800 hytter/leiligheter.  Bjørgen skisenter er i vekst, og det er viktig å 
støtte opp om denne utviklingen. Vindmøller i Geitfjellet vil redusere attraktiviteten til hytteområdet 
betydelig, da det vil kunne bli visuelt stygt, kan gi støy i hytteområdet samt redusere attraktiviteten av 
tilliggende friluftsområder.  
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Videre vil eventuelle vindmøller inne i Geitfjellet ødelegge et felles urørt utfartsområde for hele 
Namdalen. Dette området har lange tradisjoner som vinterutfartsområde for denne regionen samt at det 
brukes stadig mer på sommer langs de nye, merkede rutene i fjellet. Videre er det et viktig område for 
småviltjakt. Det tar tid å bygge seg opp som reiselivsområde, slik at bruksfrekvensen vil øke gradvis.     
Når en kommer lenger inn i Geitfjellet, er det større sammenhengende naturområder uten 
tilrettelegging, som er veldig viktig å ta vare på.  Det finnes bl.a. kalksteinsforekomster og grotter med 
dertil viktig flora. Problemer med iskast vil også gjøre at en vindmøllepark vil legge beslag på store 
områder, da det må være en vernesone rundt vindmølleparken i forhold til ferdsel i området på vinter.  
Det er derfor av avgjørende betydning for videreutviklingen av reiselivsnæringen i kommunen at 
Bjørgan/Heia/Geitfjellet ikke blir bygd ut med vindmøller. Området er et regionalt viktig område for 
vinterturisme og er under utvikling som sommerområde. Det er spesielt utsatt siden mye av turismen i 
området er basert på opplevelser i uberørte natur samtidig som det innehar spesielle naturkvaliteter. De 
negative virkningene for områdets omdømme vil også ramme alpinanlegget og utvikling av 
hytter/leiligheter sterkt.  Området bør tas ut av det arealet som NVE har kartlagt som mest egnet for 
vindkraft.   
 
Storhusfjellet/Tømmeråsfjellet/Mediåmarka 
Dette området ligger nært Grong sentrum og gir tilbud om både korte og lengre nærturer på vestsiden 
av fjellet. Det er merkede stier i området og flere av disse har stor bruksfrekvens.  Videre er de 
merkede stiene med i reiselivssatsingen innen vandring som nevnt over, slik at en forventer økt bruk 
fremover.  Det er flere overnattingsbedrifter i Grong kommune og nærliggende kommuner, og det er 
viktig at det finnes attraktive vandringstilbud i området. Dette er tilbud til flere brukergrupper, både 
innbyggere og tilreisende. Grong er i startfasen av å markedsføre seg som et vandreeldorado og det er 
viktig å fremstå med uberørt natur.  Det er derfor også viktig at det ikke blir synlig vindmøller fra 
sentrum eller langs veiene.  
 
Friluftsliv 
Storhusfjellet/Tømmeråsfjellet/Mediåmarka er nærturområde for Grong, men flere merkede stier og 
innfallsporter.  Det er i kommunens plan for kartlegging av friluftsområder markert som 
«nærturområde» som er svært viktig med høyeste bruksfrekvens.   
 
Bjørgan/Heia/Geitfjellet er i planen for friluftsområder merket med svært viktig på vinter og viktig på 
sommer.  Med mer turmerking i fjellet vil bruksfrekvensen øke og området vil også på sommeren 
komme i kategorien «svært viktig». En eventuell vindkraftutbygging vil innskrenke muligheten for 
bruk av disse områdene, spesielt vinterstid.  
 
Det utøves jakt i flere av områdene, for det meste småviltjakt.  Vindmølleanlegg vil redusere 
attraktiviteten av områdene som eventuelt blir utbygd, noe som vil redusere inntektene både til 
grunneiere og til reiselivsbedrifter. De grunneiere som vil bli berørt av en evt. vinmølleutbygging vil 
dog kunne oppnå inntekter av utbyggingen.  
 
Reindrift 
Denne delen av området tilhører Østre Namdal reinbeitedistrikt. Området Bjørgan/Heia/Geitfjellet er 
vinterbeite, mens Storhusfjellet/Tømmeråsfjellet/Mediåmarka er vår/høstbeite. Det ligger en flyttelei 
for rein fra Geitfjellet og videre inn mot Nessådalen. Denne leia går tett inntil alpin- og hytteområdet 
på Bjørgan. Området er svært viktig for reindriftsnæringa, og området er allerede under et stort press 
som følge av generell utbygging og store rovviltbestander. Et ytterligere tap av beiteområder til 
vindkraftutbygging vurderes som en stor trussel for den daglige reindrifta, men også sørsamisk kultur. 
Dette fremkommer også av analyseskjemaene hvor det er beskrevet at en utbygging av vindkraft i 
området vil gi store negative virkninger for reindriftsnæringa.  
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Spesifikk vurdering område 27 
Dette området omfatter områder på og rundt Folmerfjellet og Skarlandsfjellet.  Begge områdene er 
veldig viktig for beitenæringa, der er ca. 2700 sau slippes på beite sommerstid.  Det er usikkert 
hvordan vindmøller kan påvirke sau på beite. I tillegg til det er også dette området et viktig område for 
Vestre Namdal reinbeitedistrikt, jf. ovenstående. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen ser det som positivt med en overordnet plan for vindkraftutbygging på land i Norge, da 
dette vil føre til mer forutsigbarhet både for kommunene og utbyggere. 
 
En nasjonal ramme for vindkraft på land vil imidlertid føre til et økt press på de områdene som blir 
utpekt som egnet. Med den kunnskap rådmannen har per i dag, vil en utbygging av vindkraftverk i 
Grong medføre tap av store miljøverdier. Rådmannen tenker da først og fremst på tap av 
villmarkspreget natur, tap av reinbeiteområder med risiko for tap av sørsamisk kultur og kulturminner, 
samt tap av attraktive friluftsliv-, jakt- og fiskeområder. Dette vil igjen påvirke reiselivet, og dermed 
også resten av næringslivet, i negativ retning.  
 
Da det også er knyttet stor usikkerhet til den langsiktige økonomiske gevinsten for Grong kommune, 
vil rådmannen anbefale kommunestyret å signalisere at Grong kommune er negative til at «Namdalen» 
inntas i samlet plan for vindkraftutbygging på land. Rådmannen mener også man bør se på andre 
former for fornybar energi før man bygger ut vindkraft på land.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Grong kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NVEs nasjonale ramme for vindkraft datert 
01.04.2019: 
 

1. Grong kommune støtter Trøndelag fylkeskommunes innspill i høringa. Grong kommune mener 
at en utbygging av vindkraftanlegg i kommunen, og indre Namdal for øvrig, ikke vil være i tråd 
med kommunens, og regionens, vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente 
miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes å være så store at kommunen ønsker å 
signalisere at vi er negative til fremtidig vindkraftutbygging i Grong og Indre Namdal. Grong 
kommunestyre ber derfor om at de deler som omfatter Grong kommune i NVEs rapport tas ut 
av planen. Området Geitfjellet som er innlemmet i område 26 er et av de regionalt viktigste 
friluftsområdene i Namdalen, og er angitt som «svært viktig» i kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i kommunen. Grong kommune er spesielt negative til en utbygging i dette 
området.  
 

2. Grong kommune er positive til satsingen på fornybar energi, og også at det lages en overordnet 
plan for vindkraft på land. Dette vil være med på å sikre en helhetlig og forutsigbar tilnærming 
knyttet til fremtidig utbygging av vindkraftanlegg. Grong kommune mener imidlertid at dagens 
rapport er mangelfull, og at man må gjennomføre en større og mer detaljert 
konsekvensutredning før avgreningen av områdene fastsettes endelig. Rapporten har ikke tatt 
hensyn til viktige friluftsområder regionalt, og heller ikke kommunens kartlegging og 
prioritering av viktige friluftsområder. «Føre var-prinsippet» fra naturmangfoldloven må 
vektlegges i større grad ved eventuelle vedtak om slike store irreversible naturinngrep. En 
samlet plan som fremlagt vil helt klart medføre et større press på utbygging av de områdene 
som blir innlemmet i planen.  
 

3. En overordnet plan må heller ikke frata berørte kommuner og sektormyndigheter muligheten til 
å avslå/komme med negative merknader i fremtidig konsesjonsbehandling av utbyggingssaker. 
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4. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at «forurenser betaler», men her er det 
strømkundene, kommunene og naturen som betaler for utbygging av utenlandsk vindkraft uten 
å få noe igjen. Vindkraftprosjektene er i tillegg fritatt fra naturskatt, i motsetning til vannkrafta 
som betaler 40 % i gjennomsnitt. Naturturisme er en av de viktigste næringene for vår region, 
og store naturområder er en av de viktigste ressursene vi har. Store og små naturområder er en 
av de største motivasjonsfaktorene for bosetting i distriktene. Friluftsliv både tilrettelagt og 
ikke er en av de viktigeste folkehelsetiltakene som finnes, og det er i tillegg både lavterskel og 
tilnærmet kostnadsfritt. Vi har et ansvar for å bevare naturområdene ikke bare for vår egen del, 
men for kommende generasjoner og i et internasjonalt perspektiv.  
 

5. På generelt grunnlag mener Grong kommune at man i større grad må satse på andre mer 
langsiktige tiltak og fornybare energikilder. Vindkraft på land vil medføre store irreversible 
inngrep, samt utslipp av store mengder bundet karbon. Det bør i stedet satses på 
energigjenvinning, lavutslippsteknologi, varmepumpeteknologi, og ikke minst oppgradering av 
eksisterende vannkraftverk.  

 
 
Behandling/vedtak i Grong formannskap den 29.08.2019 sak 91/19 
 
Behandling i formannskapet: 
Steinar Sæternes satte fram følgende forslag til tillegg i siste setning i pkt. 5: 
«…pluss havvind, solcelleteknologi, og ikke minst…….» 
Rådmannens forslag med tilleggsforslaget fra Sæternes ble enstemmig vedtatt. 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling m/tillegg: 
Grong kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NVEs nasjonale ramme for vindkraft datert 
01.04.2019: 
 

1. Grong kommune støtter Trøndelag fylkeskommunes innspill i høringa. Grong kommune mener 
at en utbygging av vindkraftanlegg i kommunen, og indre Namdal for øvrig, ikke vil være i tråd 
med kommunens, og regionens, vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente 
miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes å være så store at kommunen ønsker å 
signalisere at vi er negative til fremtidig vindkraftutbygging i Grong og Indre Namdal. Grong 
kommunestyre ber derfor om at de deler som omfatter Grong kommune i NVEs rapport tas ut 
av planen. Området Geitfjellet som er innlemmet i område 26 er et av de regionalt viktigste 
friluftsområdene i Namdalen, og er angitt som «svært viktig» i kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i kommunen. Grong kommune er spesielt negative til en utbygging i dette 
området.  
 

2. Grong kommune er positive til satsingen på fornybar energi, og også at det lages en overordnet 
plan for vindkraft på land. Dette vil være med på å sikre en helhetlig og forutsigbar tilnærming 
knyttet til fremtidig utbygging av vindkraftanlegg. Grong kommune mener imidlertid at dagens 
rapport er mangelfull, og at man må gjennomføre en større og mer detaljert 
konsekvensutredning før avgreningen av områdene fastsettes endelig. Rapporten har ikke tatt 
hensyn til viktige friluftsområder regionalt, og heller ikke kommunens kartlegging og 
prioritering av viktige friluftsområder. «Føre var-prinsippet» fra naturmangfoldloven må 
vektlegges i større grad ved eventuelle vedtak om slike store irreversible naturinngrep. En 
samlet plan som fremlagt vil helt klart medføre et større press på utbygging av de områdene 
som blir innlemmet i planen.  
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3. En overordnet plan må heller ikke frata berørte kommuner og sektormyndigheter muligheten til 
å avslå/komme med negative merknader i fremtidig konsesjonsbehandling av utbyggingssaker. 
 

4. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at «forurenser betaler», men her er det 
strømkundene, kommunene og naturen som betaler for utbygging av utenlandsk vindkraft uten 
å få noe igjen. Vindkraftprosjektene er i tillegg fritatt fra naturskatt, i motsetning til vannkrafta 
som betaler 40 % i gjennomsnitt. Naturturisme er en av de viktigste næringene for vår region, 
og store naturområder er en av de viktigste ressursene vi har. Store og små naturområder er en 
av de største motivasjonsfaktorene for bosetting i distriktene. Friluftsliv både tilrettelagt og 
ikke er en av de viktigeste folkehelsetiltakene som finnes, og det er i tillegg både lavterskel og 
tilnærmet kostnadsfritt. Vi har et ansvar for å bevare naturområdene ikke bare for vår egen del, 
men for kommende generasjoner og i et internasjonalt perspektiv.  
 

5. På generelt grunnlag mener Grong kommune at man i større grad må satse på andre mer 
langsiktige tiltak og fornybare energikilder. Vindkraft på land vil medføre store irreversible 
inngrep, samt utslipp av store mengder bundet karbon. Det bør i stedet satses på 
energigjenvinning, lavutslippsteknologi, varmepumpeteknologi, havvind, solcelleteknologi og 
ikke minst oppgradering av eksisterende vannkraftverk.  

 
 
Behandling/vedtak i Grong kommunestyre den 12.09.2019 sak 37/19 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Grong kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NVEs nasjonale ramme for vindkraft datert 
01.04.2019: 
 

1. Grong kommune støtter Trøndelag fylkeskommunes innspill i høringa. Grong kommune mener 
at en utbygging av vindkraftanlegg i kommunen, og indre Namdal for øvrig, ikke vil være i tråd 
med kommunens, og regionens, vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente 
miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes å være så store at kommunen ønsker å 
signalisere at vi er negative til fremtidig vindkraftutbygging i Grong og Indre Namdal. Grong 
kommunestyre ber derfor om at de deler som omfatter Grong kommune i NVEs rapport tas ut 
av planen. Området Geitfjellet som er innlemmet i område 26 er et av de regionalt viktigste 
friluftsområdene i Namdalen, og er angitt som «svært viktig» i kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i kommunen. Grong kommune er spesielt negative til en utbygging i dette 
området.  
 

2. Grong kommune er positive til satsingen på fornybar energi, og også at det lages en overordnet 
plan for vindkraft på land. Dette vil være med på å sikre en helhetlig og forutsigbar tilnærming 
knyttet til fremtidig utbygging av vindkraftanlegg. Grong kommune mener imidlertid at dagens 
rapport er mangelfull, og at man må gjennomføre en større og mer detaljert 
konsekvensutredning før avgreningen av områdene fastsettes endelig. Rapporten har ikke tatt 
hensyn til viktige friluftsområder regionalt, og heller ikke kommunens kartlegging og 
prioritering av viktige friluftsområder. «Føre var-prinsippet» fra naturmangfoldloven må 
vektlegges i større grad ved eventuelle vedtak om slike store irreversible naturinngrep. En 
samlet plan som fremlagt vil helt klart medføre et større press på utbygging av de områdene 
som blir innlemmet i planen.  

 
3. En overordnet plan må heller ikke frata berørte kommuner og sektormyndigheter muligheten til 

å avslå/komme med negative merknader i fremtidig konsesjonsbehandling av utbyggingssaker. 
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4. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at «forurenser betaler», men her er det 
strømkundene, kommunene og naturen som betaler for utbygging av utenlandsk vindkraft uten 
å få noe igjen. Vindkraftprosjektene er i tillegg fritatt fra naturskatt, i motsetning til vannkrafta 
som betaler 40 % i gjennomsnitt. Naturturisme er en av de viktigste næringene for vår region, 
og store naturområder er en av de viktigste ressursene vi har. Store og små naturområder er en 
av de største motivasjonsfaktorene for bosetting i distriktene. Friluftsliv både tilrettelagt og 
ikke er en av de viktigeste folkehelsetiltakene som finnes, og det er i tillegg både lavterskel og 
tilnærmet kostnadsfritt. Vi har et ansvar for å bevare naturområdene ikke bare for vår egen del, 
men for kommende generasjoner og i et internasjonalt perspektiv.  

 
5. På generelt grunnlag mener Grong kommune at man i større grad må satse på andre mer 

langsiktige tiltak og fornybare energikilder. Vindkraft på land vil medføre store irreversible 
inngrep, samt utslipp av store mengder bundet karbon. Det bør i stedet satses på 
energigjenvinning, lavutslippsteknologi, varmepumpeteknologi, havvind, solcelleteknologi og 
ikke minst oppgradering av eksisterende vannkraftverk.  
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