
                           

 

  

 

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

trondelag@fnf-nett.no |  Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal |  977 26 263 |  911 46 560 

organisasjonsnummer 916 627 831 | www.fnf-nett.no/trondelag 

 

Postmottak@orkland.kommune.no 

Stjørdal, 15.09.21 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Sør-

Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag og 

Trondhjems Turistforening. 

 

Viser til den pågående innspillfasen til revidering av kommuneplanens arealdel i Orkland kommune. 

Vi ønsker med dette og komme med noen innspill, og ønsker dere lykke til i det videre planarbeidet. 

 

Våre innspill 
I Snillfjord kommunes gjeldende arealplan ligger det inne to store områder avsatt til fremtidige 

vindkraftverk, hhv. Remmafjellet og Svarthammaren. Disse områdene må etter vårt syn tilbakeføres 

til LNF-formål. 

Begge disse arealformålene ble avsatt som følge av to konsesjoner tildelt helt tilbake i 2013. Begge 

konsesjonærene har nå avsluttet sine prosjekter. For Svarthammeren ble prosjektet meldt trukket av 

SAE VIND DA for noen år siden, mens for Remmafjellet innvilget ikke NVE søknad om utsatt frist og 

kraftverket vil derfor ikke bli realisert1. Vedtaket ble også stadfestet av OED i mars 20212. For 

Svarthammaren sin del ligger det nå inne tre nye konsesjonssøknader av varierende omfang. 

Fellesnevneren er at ingen fikk politisk støtte i det gamle kommunestyret i Snillfjord, og de gangene 

Orkland kommune har måttet ta stilling til vindkraft etter sammenslåingen har de pekt på at 

vedtakene i de gamle kommunene skal bestå3. I samme åndedrag nevnes Trøndelag 

Fylkeskommunens gjeldende holdning fra 2019 om at Trøndelag har tatt sin del av 

vindkraftutbygging på land. Samtidig er konsesjonssystemet under revidering og ingen vet eksakt 

hvordan det nye systemet vil bli, annet enn at plan- og bygningsloven vil få en større rolle enn 

tidligere. Det samme gjelder kommunens rolle og «hånd på rattet» under prosessen. Det kan ta flere 

år før et nytt system er på plass, og enda lengre tid før søknadene på Svarthammaren blir behandlet 

av NVE og evt. stadfestet av OED. 

 

Etter vårt syn finnes det ingen gode grunner til å ikke tilbakeføre områdene til LNF. I planprogrammet 

for dagens rullering kan vi lese at det «I planarbeidet må det tas stilling til om disse arealene 

 

1 https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201002579/3221962 
2 https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/8b3deadf-8913-4ec6-8f1b-
fca4e2952801/201002579/3423833 
3 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2019/04/24/Ogs%C3%A5-kommunestyret-i-Snillfjord-sier-nei-til-
vindkraftutbygging-18896650.ece 

Innspill til kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel i Orkland kommune 

https://www.orkland.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.552622.no.html
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videreføres, eller om de skal tilbakeføres til LNFR». I dagens planbestemmelse 2.10.1 står det 

derimot at «dersom utbygging av vindkraftanleggene ikke igangsettes, går områdene tilbake til LNF-

formål». Selv om det er anledning til å videreføre arealformålene, fremstår det svært uklokt, både i 

lys av de politiske vedtakene og kursene som er kjent, men også i lys av holdningene til slik 

virksomhet i både Orkland og Trøndelag for øvrig. Ifølge siste undersøkelse er nå kun 24 % i Midt-

Norge positive til vindkraft på land4 og det er tydelig at mye i samfunnet vårt er forandret siden 

forrige arealplan. 

Vindkraft er svært arealkrevende og bygging av fundament og tilførselsveier er ødeleggende for 

mange habitater. At vindmøller dreper fugler, er ikke lenger omdiskutert. Både trekkfugler og 

stamfugler har mistet egnede habitat og trenger store arealer for å kunne overleve. Den store 

vindkraftutbyggingen som har skjedd bit for bit i Trøndelag tilsier ekstra varsomhet med å legge til 

rette for ytterligere utbygging. FNs Naturpanel (IPBES) slår fast at arealtap er den viktigste grunnen til 

at arter dør ut. IPBES påpeker at menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i 75 % av 

miljøet på land, 50 % av elvene og 66 % av det marine miljøet. Tapet av naturmangfold akselererer, 

og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Av 

anslagsvis åtte millioner arter på kloden i dag er én million truet av utryddelse. 75 % av 

landområdene er vesentlig endret, 66 % av havområdene påvirkes i stadig sterkere grad, og 85 % av 

verdens våtmarker er tapt.5 Arealtap trekkes fram som viktigste årsak til tap av arter. 

Vår holdning er at vi svært kritiske til vindkraftutbyggingen som har pågått de siste årene. Det har vi 

argumentert sterkt for i mange år, men først når folk har fått erfare og se anleggene som er bygget i 

raskt tempo de siste årene, har mange av argumentene gått inn hos de store massene. Folk i 

Trøndelag er stolte av den trønderske naturen og vi har inntrykk av at alle ser på den som sin egen. 

Enten det er jakt, fiske, friluftsliv eller andre storslåtte naturopplevelser, har folkerøsten nå for alvor 

sagt hva de mener. Vi har ikke mulighet til å spå fremtiden, men mener Orkland kommune har svært 

lite å tape på å tilbakeføre disse områdene til det formålet det i praksis er i dag og det det har vært så 

lenge folk har bodd her, nemlig et natur- og friluftsområde 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 

 

 

_____________________________  

Fredrik Fredriksen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 

 

4 https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/Qy52LW/vestlendinger-mister-troen-paa-vind 
5 Naturpanelet: Akselererende og alvorlig utvikling for naturen - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)  

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/naturpanelet-akselererende-og-alvorlig-utvikling-for-naturen/

