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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE FRA FELLESNEMNDA FOR 
HEIM KOMMUNE - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT  

 

Fellesnemnd behandlet i møte 30.08.2019 ovennevnte som sak nr. 60/19. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Viser til Trøndelag fylkeskommune sitt vedtak til høringsuttalelse med tillegg av et klart nei 

til vindkraftutbygging i Heim kommune. 

 

Fylkestingets vedtak:   

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. 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. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 
nye Heim kommune 
 
 
 
Eva Randi Oldervik   
prosjektkoordinator   
dir. innv. 91352780   
eva.randi.oldervik@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 


