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

Høringsuttalelse fra Ytre Namdal Beitelag SA vedr. Grønlandsfjellet beiteområde i 
analyseområde 27. 

 

 



I høring datert 01.04.19 er Grønlandsfjellet beiteområde i analyseområde 27 tatt med i NVEs 
forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. 

Grønlandsfjellet er et viktig beiteområde for sauebønder i Foldereid i Nærøy og Årsandøy i 
Bindal. På det meste har det gått over 1000 sau på beite i dette området. Beiteområdet har 
en naturlig avgrensing mot Foldafjorden i sør, Kollbotnet i øst, Bindalsfjorden i nord og 
Sjølstadvatnet og Årsanddalen i vest. Denne avgrensningen gjør området til et ideelt beite 
for både sau og reinsdyr. Den naturlige avgrensningen gir også et godt vern mot rovdyr. 

Grønlandsfjellet har sannsynligvis blitt brukt som beite i flere århundrer. Det er flere 
setergrender i området, og seterdriften var en viktig del av jordbruksvirksomheten på 
Foldereid fra begynnelsen av 1800-tallet til midten av 1950-tallet. Beiteområdet er svært 
frodig som følge av kalkholdig grunn og er grasbevokst helt til toppen av Storlipynten på 636 
moh. Beiteaktiviteten er derfor svært viktig for å opprettholde et åpent graslandskap.  

 

 

 

Grønlandsfjellet er unikt beiteområde med frodig graslandskap høyt til fjells 

 

 

 

Grønlandsfjellet blir årlig brukt som beite for reineiere i Namdalen. Området ligger nært kysten og 
har et moderat vinterklima uten store snømengder og er derfor godt egnet til reinbeite. 



På nordsiden av Storlipynten ligger snøfonnene lenge ut over sommeren og er viktige for å gi 
reinsdyra avkjøling 

 



Grønlandsfjellet ligger nært Foldereid og er en viktig del av kulturlandskapet rundt bygda. Fjelltoppen 
Vattin på 502 moh. er som navnet antyder en vete eller varde som i tidligere tider ble antent for å 
varsle om ufred. På Vestervattin er det også funnet steinformasjoner som tyder på at det har vært en 
bygdeborg plassert der med god utsikt over Foldafjorden. 

Ytre Namdal Beitelag sier nei til utbygging av vindmøllepark i Grønlandsfjellet 

Ytre Namdal Beitelag organiserer sauebønder i Nærøy og Vikna. Nærøy og Vikna har fra før flere 
vindmølleparker. Det er derfor viktig å ta vare på det som er igjen av fjellbeiteområder. 
Grønlandsfjellet er et svært viktig og verdifullt beiteområde og kulturlandskap som vil bli ødelagt hvis 
det bygges ut til vindmøllepark. Det avgrensede området gjør at sauebønder i Foldereid ikke har 
andre alternativer til beiteområde. Sett fra bygda vil eventuelle vindmøller bli godt synlige mot 
horisonten og bli svært skjemmende i landskapet. 

Vi henstiller derfor NVE om å ekskludere Grønlandsfjellet fra forslaget til en nasjonal ramme for 
vindkraft på land. 

 

Foldereid, 30. september 2019 

 

Ytre Namdal Beitelag SA 

 

Tommy Kristian Røtting (leder)    Håkon Bach (medlem) 

 

 


