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Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - 
høringsuttalelse til NVE's forslag til nasjonal ramme for 
vindkraft 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan behandlet forslag til nasjonal ramme 
for vindkraft i møte 27.05.2019. Følgende høringsuttalelse ble vedtatt: 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan viser til NVE’s forslag til «Nasjonal 
ramme for vindkraft». 
Med bakgrunn i argumentene beskrevet i saken krever nasjonalparkstyret at avgrensningen 
av område egnet for vindkraft trekkes utenom grensene til Stråsjøen-Prestøyan naturreservat 
og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 
Det kreves videre at avgrensningen trekkes langt utenom vernegrensene slik at 
verneverdiene med hensyn på fugl, dyreliv, friluftsliv og samisk reindrift ikke blir påvirket. 
 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan legger følgende momenter til grunn: 
Det kan overhode ikke aksepteres at areal innenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og 
Stråsjøen –Prestøyan naturreservat ligger innenfor et område utpekt som aktuelt område for 
vindkraft. 

 I Stråsjøen-Prestøyan naturreservat er formålet å verne et viktig våtmarksområde for 
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv. Naturreservatet står i en særstilling når det 
gjelder betydningen for vannfugl med et stort antall hekkende individ. Det er observert 
86 ulike fuglearter i naturreservatet hvorav 16 er på rødlista. I temarapporten om fugl 
fra Miljødirektoratet er påvirkningen på ulike artsgrupper av fugl vurdert. Her vises det 
til både kollisjonsfare, unnvikelse av områder pga. vindturbiner og beslaglegging av 
viktige areal som hekkeområder og spillplasser. Utbygging av vindkraft i eller nær 
Stråsjøen-Prestøyan naturreservat vurderes å ikke være forenlig med verneformålet. 
 

 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet som nasjonalpark i 2004. 
Formålet med vernet er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde 
typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander 
skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom 
disse, særlig de kulturminner som er knyttet til kvernsteinsdrifta. 
Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
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Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samiskkultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
Formålet er tredelt og utbygging av vindkraft i nasjonalparken strider sterkt i mot 
alle disse formålene. 

 
Naturmangfoldlovens §49 omhandler utenforliggende virksomhet som kan medføre skade 
inn i et verneområde: «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 
verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved 
avgjørelse av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår».  
En rammeplan er ikke et vedtak om utbygging, men det er allikevel aktuelt å påpeke at en 
eventuell utbygging av vindkraft utenfor verneområdene kan påvirke verneverdiene negativt, 
og at det må være hensiktsmessig å trekke grensen for egnede områder godt utenfor 
verneområder. 

 Påvirkning på fugl og dyreliv: Vindkraftanlegg beslaglegger areal, skader fugl i flukt 
og virker forstyrrende på fugl og dyrelivet visuelt. Det er påvist i undersøkelser på 
Smøla at blant annet spurvefugl og vadere unngår områder nær vindturbinene. 

 Påvirkning på reindrift: Essand reinbeitedistrikt har sin avgrensning mot fv 705 i vest. 
Det er i dag en god del hytter i området i randsona rundt nasjonalparken og 
ytterligere utbygging med vindkraft her vil begrense beiteområdene betydelig. Dette 
gjelder både der det bygges turbiner og veier og på lengre avstand hvor visuell effekt 
kan føre til unnvikelse eller endret bruk av områdene. 

 Påvirkning på friluftsliv: Områder med vindkraftutbygging blir sterkt påvirket og 
industrialisert. Dette er lite forenlig med områder for enkelt friluftsliv der formålet er å 
oppleve tilnærmet urørt natur. Områdene vest for nasjonalparken brukes i dag i stor 
grad av lokalbefolkningen både sommer og vinter, og er for Selbu kommune kartlagt 
som viktige friluftsområder. Stjørdal kommune mangler slik kartlegging men en vet ut 
fra skiløypetilbud og omfang av private hytter at også dette er viktige områder for 
friluftsliv i Stjørdal kommune. Bortfall av friluftslivsområder i randsona av 
verneområdene vil øke presset av friluftslivsaktiviteter inn i verneområdene, noe som 
kan være uheldig for verneverdiene. 

 INON – inngrepsfri natur: Inngrep i randområdene til nasjonalparken vil krympe 
størrelsen på villmarkspregete områder i nasjonalparken (områder med mer enn 5 
km til større tekniske inngrep). Vindmøller er store installasjoner som synes langt. I 
dette tilfellet er det delvis åpent fjellterreng og en vindpark vil påvirke villmarkspreget 
i nasjonalparken på avstander over 5km. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Sophie Berger 
nasjonalparkforvalter 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
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Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - 
høringsuttalelse til NVE's forslag til nasjonal ramme for 
vindkraft» 

 
 
Vedlegg 
1 Høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

 
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - 
27.05.2019  
 
Behandling i møte: 
Forslag fra Joar Håve om å endre ordet ber til krever i uttalelsen, slik: «….. Med bakgrunn i 
argumentene beskrevet i saken krever nasjonalparkstyret at avgrensningen av område egnet 
for vindkraft trekkes utenom grensene til Stråsjøen-Prestøyan naturreservat og Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark. 
Det kreves videre at avgrensningen trekkes godt utenom vernegrensene slik at 
verneverdiene med hensyn på fugl, dyreliv, friluftsliv og samisk reindrift ikke blir påvirket 
nevneverdig.» 
 
Forslag fra Lars Aage Brandsfjell at ordet nevneverdig blir strøket, og at ordet godt erstattes 
med langt i siste avsnitt. 
 
Forslag fra Børge Hanssen om at følgende fra saksutredningen tas inn i vedtaket: 
«Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fremmer følgende momenter til 
høringsuttalelse: 
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Det kan overhode ikke aksepteres at areal innenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og 
Stråsjøen –Prestøyan naturreservat ligger innenfor et område utpekt som aktuelt område for 
vindkraft. 

 I Stråsjøen-Prestøyan naturreservat er formålet å verne et viktig våtmarksområde for 
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv. Naturreservatet står i en særstilling når det 
gjelder betydningen for vannfugl med et stort antallhekkende individ. Det er observert 
86 ulike fuglearter i naturreservatet hvorav 16 er på rødlista. I temarapporten om fugl 
fra Miljødirektoratet er påvirkningen på ulike artsgrupper av fugl vurdert. Her vises det 
til både kollisjonsfare, unnvikelse av områder pga vindturbiner og beslaglegging av 
viktige areal som hekkeområder og spillplasser. Utbygging av vindkraft i eller nær 
Stråsjøen-Prestøyan naturreservat vurderes å ikke være forenlig med verneformålet. 
 

 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet som nasjonalpark i 2004. 
Formålet med vernet er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde 
typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander 
skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom 
disse, særlig de kulturminner som er knyttet til kvernsteinsdrifta. 
Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samiskkultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
Formålet er tredelt og utbygging av vindkraft i nasjonalparken strider sterkt i mot 
alle disse formålene. 

 
I naturmangfoldlovens §49 omhandler utenforliggende virksomhet som kan medføre skade 
inn i et verneområde. «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 
verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved 
avgjørelse av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår».  
En rammeplan er ikke et vedtak om utbygging, men det er allikevel aktuelt å påpeke at en 
eventuell utbygging av vindkraft utenfor verneområdene kan påvirke verneverdiene negativt, 
og at det må være hensiktsmessig å trekke grensen for egnede områder godt utenfor 
verneområder. 

 Påvirkning på fugl og dyreliv: Vindkraftanlegg beslaglegger areal, skader fugl i flukt 
og virker forstyrrende på fugl og dyrelivet visuelt. Det er påvist i undersøkelser på 
Smøla at blant annet spurvefugl og vadere unngår områder nær vindturbinene. 

 Påvirkning på reindrift: Essand reinbeitedistrikt har sin avgrensning mot fv. 705 i 
vest. Det er i dag en god del hytter i området i randsona rundt nasjonalparken og 
ytterligere utbygging med vindkraft her vil begrense beiteområdene betydelig. Dette 
gjelder både der det bygges turbiner og veier og på lengre avstand hvor visuell effekt 
kan føre til unnvikelse eller endret bruk av områdene. 

 Påvirkning på friluftsliv: Områder med vindkraftutbygging blir sterkt påvirket og 
industrialisert. Dette er lite forenlig med områder for enkelt friluftsliv der formålet er å 
oppleve tilnærmet urørt natur. Områdene vest for nasjonalparken brukes i dag i stor 
grad av lokalbefolkningen både sommer og vinter, og er for Selbu kommune kartlagt 
som viktige friluftsområder. Stjørdal kommune mangler slik kartlegging men en vet ut 
fra skiløypetilbud og omfang av private hytter at også dette er viktige områder for 
friluftsliv i Stjørdal kommune. Bortfall av friluftslivsområder i randsona av 
verneområdene vil øke presset av friluftslivsaktiviteter inn i verneområdene, noe som 
kan være uheldig for verneverdiene. 
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 INON – inngrepsfri natur: Inngrep i randområdene til nasjonalparken vil krympe 
størrelsen på villmarkspregete områder i nasjonalparken (områder med mer enn 5 
km til større tekniske inngrep). Vindmøller er store installasjoner som synes langt. I 
dette tilfellet er det delvis åpent fjellterreng og en vindpark vil påvirke villmarkspreget 
i nasjonalparken på avstander over 5km.» 

Forvalters innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan viser til NVE’s forslag til «Nasjonal 
ramme for vindkraft». 
Med bakgrunn i argumentene beskrevet i saken krever nasjonalparkstyret at avgrensningen 
av område egnet for vindkraft trekkes utenom grensene til Stråsjøen-Prestøyan naturreservat 
og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 
Det kreves videre at avgrensningen trekkes langt utenom vernegrensene slik at 
verneverdiene med hensyn på fugl, dyreliv, friluftsliv og samisk reindrift ikke blir påvirket. 
 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan legger følgende momenter til grunn: 
Det kan overhode ikke aksepteres at areal innenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og 
Stråsjøen –Prestøyan naturreservat ligger innenfor et område utpekt som aktuelt område for 
vindkraft. 

 I Stråsjøen-Prestøyan naturreservat er formålet å verne et viktig våtmarksområde for 
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv. Naturreservatet står i en særstilling når det 
gjelder betydningen for vannfugl med et stort antall hekkende individ. Det er observert 
86 ulike fuglearter i naturreservatet hvorav 16 er på rødlista. I temarapporten om fugl 
fra Miljødirektoratet er påvirkningen på ulike artsgrupper av fugl vurdert. Her vises det 
til både kollisjonsfare, unnvikelse av områder pga. vindturbiner og beslaglegging av 
viktige areal som hekkeområder og spillplasser. Utbygging av vindkraft i eller nær 
Stråsjøen-Prestøyan naturreservat vurderes å ikke være forenlig med verneformålet. 
 

 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet som nasjonalpark i 2004. 
Formålet med vernet er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde 
typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander 
skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom 
disse, særlig de kulturminner som er knyttet til kvernsteinsdrifta. 
Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samiskkultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
Formålet er tredelt og utbygging av vindkraft i nasjonalparken strider sterkt i mot 
alle disse formålene. 

 
Naturmangfoldlovens §49 omhandler utenforliggende virksomhet som kan medføre skade 
inn i et verneområde: «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 
verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved 
avgjørelse av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår».  
En rammeplan er ikke et vedtak om utbygging, men det er allikevel aktuelt å påpeke at en 
eventuell utbygging av vindkraft utenfor verneområdene kan påvirke verneverdiene negativt, 
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og at det må være hensiktsmessig å trekke grensen for egnede områder godt utenfor 
verneområder. 

 Påvirkning på fugl og dyreliv: Vindkraftanlegg beslaglegger areal, skader fugl i flukt 
og virker forstyrrende på fugl og dyrelivet visuelt. Det er påvist i undersøkelser på 
Smøla at blant annet spurvefugl og vadere unngår områder nær vindturbinene. 

 Påvirkning på reindrift: Essand reinbeitedistrikt har sin avgrensning mot fv 705 i vest. 
Det er i dag en god del hytter i området i randsona rundt nasjonalparken og 
ytterligere utbygging med vindkraft her vil begrense beiteområdene betydelig. Dette 
gjelder både der det bygges turbiner og veier og på lengre avstand hvor visuell effekt 
kan føre til unnvikelse eller endret bruk av områdene. 

 Påvirkning på friluftsliv: Områder med vindkraftutbygging blir sterkt påvirket og 
industrialisert. Dette er lite forenlig med områder for enkelt friluftsliv der formålet er å 
oppleve tilnærmet urørt natur. Områdene vest for nasjonalparken brukes i dag i stor 
grad av lokalbefolkningen både sommer og vinter, og er for Selbu kommune kartlagt 
som viktige friluftsområder. Stjørdal kommune mangler slik kartlegging men en vet ut 
fra skiløypetilbud og omfang av private hytter at også dette er viktige områder for 
friluftsliv i Stjørdal kommune. Bortfall av friluftslivsområder i randsona av 
verneområdene vil øke presset av friluftslivsaktiviteter inn i verneområdene, noe som 
kan være uheldig for verneverdiene. 

 INON – inngrepsfri natur: Inngrep i randområdene til nasjonalparken vil krympe 
størrelsen på villmarkspregete områder i nasjonalparken (områder med mer enn 5 
km til større tekniske inngrep). Vindmøller er store installasjoner som synes langt. I 
dette tilfellet er det delvis åpent fjellterreng og en vindpark vil påvirke villmarkspreget 
i nasjonalparken på avstander over 5km. 

 
 
 
 
Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan viser til NVE’s forslag til «Nasjonal 
ramme for vindkraft». 
Med bakgrunn i argumentene beskrevet i saken ber nasjonalparkstyret om at avgrensningen 
av område egnet for vindkraft trekkes utenom grensene til Stråsjøen-Prestøyan naturreservat 
og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 
Det bes videre om at avgrensningen trekkes godt utenom vernegrensene slik at 
verneverdiene med hensyn på fugl, dyreliv, friluftsliv og samisk reindrift ikke blir påvirket 
nevneverdig. 
 
 
 
Saksopplysninger og vurdering 
Bakgrunn 
NVE har utarbeidet forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet. Denne ble lagt ut på åpen høring 01.04.2019 med høringsfrist 
01.08.2019. Høringsfristen er senere utsatt til 01.10.2019. 
 
NVEs forslag til de mest egnede områdene for ny vindkraft er et resultat av omfattende 
analyser. Disse analysene er utført på et overordnet nivå. Det følger av metodene som er 
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anvendt at det vil være mange steder innenfor de utpekte områdene som er lite egnet for 
vindkraft. Samtidig kan steder utenfor områdene være egnet. Enkeltprosjekter må derfor 
vurderes konkret i en konsesjonsbehandling før det kan avgjøres om et sted er egnet for 
vindkraft. Kartet kan likevel brukes som et styringsverktøy for hvilke områder som vil bli 
prioritert framover. Det vil være mulig å søke om konsesjon også utenfor de utvalgte 
områdene. Som det framgår av oppdragsbrevet fra OED, skal det imidlertid være 
vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen. NVE 
legger ikke opp til å gi slike saker samme prioritet.  
 
NVEs forslag til utpekte områder skal ikke forstås som en plan for hvor det skal bygges 
vindkraft i framtida, men et råd fra NVE om hvilke områder det kan være mest 
hensiktsmessig å vurdere ved eventuell utvikling av nye vindkraftprosjekter.  
 
I Nasjonal ramme for vindkraft er det pekt på 13 områder.  
De fleste område er i Sør-Norge av hensyn til samisk reindrift og nettkapasitet. 
 
Nasjonalparker skal være ekskludert fra de egnede områdene.  
Det er allikevel slik at deler av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og hele Stråsjøen –
Prestøyan naturreservat er kommet med i området utpekt sørøst i Trøndelag. 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan ser seg derfor nødt til å avgi en 
høringsuttalelse slik at verneverdiene i de områdene vi forvalter kan bli ivaretatt. 
  

Kartene viser avgrensning (grønn tjukk strek) av område sørøst i Trøndelag utpekt som et av 
de mest egnede områdene for vindkraft på land i NVE’s forslag til Nasjonal ramme for 
vindkraft. Rødt skravert område er Stråsjøen-Prestøyan naturreservat og grønt skravert 
område er Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Arealer fra disse verneområdene innenfor 
«utpekt område for vindkraft» utgjør ca 22 km2. 
På kartet til høyre er klassifisering av friluftsområder lagt inn (gjelder ikke Stjørdal kommune). 
Områdene innenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er klassifisert som svært viktige 
friluftsområder mens randområdene vest for nasjonalparken er klassifisert som viktige 
friluftsområder. 
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Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fremmer følgende momenter til 
høringsuttalelse: 
 

 Det kan overhode ikke aksepteres at areal innenfor Skarvan og Roltdalen 
nasjonalpark og Stråsjøen –Prestøyan naturreservat ligger innenfor et område utpekt 
som aktuelt område for vindkraft. 

o I Stråsjøen-Prestøyan naturreservat er formålet å verne et viktig 
våtmarksområde for plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv. Naturreservatet 
står i en særstilling når det gjelder betydningen for vannfugl med et stort antall 
hekkende individ. Det er observert 86 ulike fuglearter i naturreservatet hvorav 
16 er på rødlista. I temarapporten om fugl fra Miljødirektoratet er påvirkningen 
på ulike artsgrupper av fugl vurdert. Her vises det til både kollisjonsfare, 
unnvikelse av områder pga vindturbiner og beslaglegging av viktige areal som 
hekkeområder og spillplasser. Utbygging av vindkraft i eller nær Stråsjøen-
Prestøyan naturreservat vurderes å ikke være forenlig med verneformålet.  

o Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet som nasjonalpark i 2004. 
Formålet med vernet er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og 
skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, 
arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner 
og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminner som er knyttet til 
kvernsteinsdrifta. 
Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av 
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk 
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
Formålet er tredelt og utbygging av vindkraft i nasjonalparken strider sterkt i 
mot alle disse formålene.  

 
 I naturmangfoldlovens §49 omhandler utenforliggende virksomhet som kan medføre 

skade inn i et verneområde. «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, 
innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene 
tillegges vekt ved avgjørelse av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår». En 
rammeplan er ikke et vedtak om utbygging, men det er allikevel aktuelt å påpeke at 
en eventuell utbygging av vindkraft utenfor verneområdene kan påvirke 
verneverdiene negativt, og at det må være hensiktsmessig å trekke grensen for 
egnede områder godt utenfor verneområder.  
 

o Påvirkning på fugl og dyreliv: Vindkraftanlegg beslaglegger areal, skader fugl i 
flukt og virker forstyrrende på fugl og dyrelivet visuelt. Det er påvist i 
undersøkelser på Smøla at blant annet spurvefugl og vadere unngår områder 
nær vindturbinene. 

o Påvirkning på reindrift: Essand reinbeitedistrikt har sin avgrensning mot fv 705 
i vest. Det er i dag en god del hytter i området i randsona rundt 
nasjonalparken og ytterligere utbygging med vindkraft her vil begrense 
beiteområdene betydelig. Dette gjelder både der det bygges turbiner og veier 
og på lengre avstand hvor visuell effekt kan føre til unnvikelse eller endret 
bruk av områdene. 

o Påvirkning på friluftsliv: Områder med vindkraftutbygging blir sterkt påvirket og 
industrialisert. Dette er lite forenlig med områder for enkelt friluftsliv der 
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formålet er å oppleve tilnærmet urørt natur. Områdene vest for 
nasjonalparken brukes i dag i stor grad av lokalbefolkningen både sommer og 
vinter, og er for Selbu kommune kartlagt som viktige friluftsområder. Stjørdal 
kommune mangler slik kartlegging men en vet ut fra skiløypetilbud og omfang 
av private hytter at også dette er viktige områder for friluftsliv i Stjørdal 
kommune. 
Bortfall av friluftslivsområder i randsona av verneområdene vil øke presset av 
friluftslivsaktiviteter inn i verneområdene, noe som kan være uheldig for 
verneverdiene. 

o INON – inngrepsfri natur: Inngrep i randområdene til nasjonalparken vil 
krympe størrelsen på villmarkspregete områder i nasjonalparken (områder 
med mer enn 5 km til større tekniske inngrep). Vindmøller er store 
installasjoner som synes langt. I dette tilfellet er det delvis åpent fjellterreng og 
en vindpark vil påvirke villmarkspreget i nasjonalparken på avstander over 
5km.  

 
 


